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W przyszłym roku rusza modernizacja 
ważnych skrzyżowań w Sierakowicach

Na ponad 13 mln zł 
oszacowano projekt modernizacji 
układu komunikacyjnego  w Siera-
kowicach. Realizacja tej największej 
inwestycji drogowej rozpocznie się 
wiosną  przyszłego roku i będzie 
ukoronowaniem dwuletnich starań
o poprawę bezpieczeństwa w cen-
trum wsi. 

W ramach prac przebudo-
wane zostanie główne skrzyżowanie 
w centrum Sierakowic, gdzie łączą się 
ulice Słupska, Kartuska i Lębor-
ska. Zostanie tu zastosowane roz-
wiązanie ze światłami: z lewoskrętem 
z Kartuskiej na parking i z lewo-
skrętem ze Słupskiej dla jadących
w kierunku Lęborka. Przy urzędzie 
gminy przewidziano rondo, a dla 
pieszych przy wiadukcie w kierunku 
Kartuz - tunel. W ramach inwestycji 
zostanie także ustawionych 30 no-
wych lamp i zbudowana nowa 
kanalizacja burzowa. 

Gmina Sierakowice wnios-
kowała o maksymalne dofinan-

sowanie inwestycji, czyli 75%, a pozostałą kwotę miał stanowić wkład 
własny samorządów sierakowickiego i wojewódzkiego. Poza tym 
pracownicy Urzędu Gminy w Sierakowicach zlecili wykonanie 
projektu technicznego i przygotowali wniosek aplikacyjny. 
Dodatkowo sierakowicki samorząd wziął na siebie uregulowanie 
spraw własnościowych (wykup gruntów) z właścicielami terenów 
graniczących z inwestycją. 

Niestety, okazało się, że marszałek nie ma środków na 
wkład własny. Ze względu na ratowanie kościerskiego szpitala, 
„obciął” środki na inwestycje drogowe. A zatem cały ciężar inwestycji 
spocznie na Gminie Sierakowice. Wkład własny, jak na razie, szacuje 
się na ok. 3,8 mln zł. Po przetargu kwota ta na pewno ulegnie 
zmniejszeniu. 

Samorząd wojewódzki ogłosi przetarg najprawdopodobniej 
jeszcze we wrześniu i w zależności od tego, czy będzie to przetarg 
krajowy, czy unijny wyłonionego wykonawcę poznamy dopiero
w październiku lub listopadzie. Umowę z wykonawcą jeszcze w tym 
roku podpisze Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prace ruszą dopiero 
wiosną przyszłego roku (przełom marca i kwietnia) i będą odbywać się 
systemem dwuzmianowym (od 6.00 do 22.00), aby inwestycja mogła 
zostać zrealizowana w ciągu roku.

– Jednoznacznie trzeba powiedzieć, że w trakcie 
modernizacji tych dróg będzie duża uciążliwość dla Sierakowic, ale 
wierzę w wyrozumiałość naszych mieszkańców – mówi wójt Tadeusz 
Kobiela. – Stąd też wymóg dwuzmianowości prac budowlanych. 
Bardzo się cieszę z powodu tej inwestycji, bo jest to ukoronowanie 
naszych dwuletnich wysiłków. A finansowo gmina na pewno sobie 
poradzi. Jest to inwestycja oczekiwana od ponad 20 lat – dodaje 
sierakowicki włodarz. 

AK, foto: Mirosław Chaber
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Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie.

Historia to najlepsza nauczycielka życia. Dlaczego więc jest jej 
tak mało w programach szkolnych? Dla młodych ludzi dzień 1 września 
utrwalił się w pamięci jako dzień inaugurujący rok szkolny i coraz mniej 
osób kojarzy tę datę z wybuchem II wojny światowej, jakże tragiczną 
datą w historii naszej ojczyzny. Jest to także dzień, który przywołuje 
pamięć o ludziach, dla których ojczyzna była najwyższą wartością, 
którzy okupili jej wolność własną krwią i życiem. Gdy piszę ten tekst, 
myślę także o dniu 17 września - dacie zdradzieckiej napaści Związku 
Radzieckiego na Polskę. O tym dniu także warto pamiętać, jak też
i o ludziach, którzy ginęli na wschodzie.

O szczególną pamięć ludzi, którzy oddali życie za ojczyznę,
i którzy byli represjonowani w czasie okupacji, o miejsca pamięci 
troszczy się w naszej gminie m.in. Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło
w Sierakowicach. W tym roku, w poniedziałek 2 września, obchody 

Kolejnym etapem obchodów 74. rocznicy wybuchu II wojny rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Marcina w Sierakowicach za 
światowej było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Skrzeszewie, przy poległych i ofiary II wojny światowej oraz za zmarłych kombatantów. 
pomniku poświęconym pamięci Leona Wenty, strażnika granicznego, Od 2008 r. jest to msza koncelebrowana – o wymiarze 
który zginął 1 września 1939 r. patriotycznym, przy udziale pocztu sztandarowego Związku 

Kombatantów – za ofiary wojen i zmarłych, oraz druga – w intencji 
młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, inaugurująca 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Uważam, że jest to bardzo trafna 
decyzja duszpasterska, ponieważ uczniowie szkoły stają się uczestnikami 
żywej historii, widząc poczet sztandarowy, wiązanki kwiatów, ludzi
w mundurach kombatanckich, słysząc kazanie o treści patriotycznej. 
Przecież to oni zostaną spadkobiercami i kontynuatorami minionych 
czasów, wydarzeń i ludzkich losów.

Po mszy świętej, w strugach ulewnego deszczu, kombatanci
z pocztem sztandarowym udali się procesyjnie do pomnika Matki 
Boskiej przy ul. Lęborskiej w Sierakowicach, gdzie odmówiono 

modlitwę za poległych i ofiary wojen, złożono wiązankę kwiatów
i zapalono znicze. Członów Związku Kombatantów i zaproszonych gości 
poproszono na ciepły posiłek do Domu Katolickiego. Pan Józef Klasa – 

Słowa wdzięczności i uznania należą się osobom, dzięki sekretarz Zarządu Koła - złożył sprawozdanie z działalności za lata 
którym pamięć o ludziach i wydarzeniach sprzed 74 lat trwa do dzisiajkadencji Zarządu. Na spotkaniu obecni byli również: wójt gminy Tadeusz 
i jest ciągle żywa.Kobiela i zastępca wójta Zbigniew Fularczyk oraz duszpasterze parafii 

tekst i foto: M.Karolak
św. Marcina.

Modlitwa i złożenie kwiatów przy pomniku Matki Boskiej
przy ul. Lęborskiej w Sierakowicach

Złożenie kwiatów przy pomniku Leona Wenty w Skrzeszewie

74. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Zebranym gościom sprawozdanie z działalności Koła przedstawił pan Józef Klasa
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Kwiaty przy pomniku Leona Wenty
Jak co roku uczniowie szkół z Załakowa, Kamienicy 

Królewskiej i Bukowiny, wraz z nauczycielami i przedstawicielami 
lokalnej społeczności, oddali hołd strażnikowi granicznemu Leonowi 
Wencie, pierwszej ofierze drugiej wojny światowej na naszym terenie. 
Został on zastrzelony przez Niemców podczas pełnienia służby
1 września 1939 r. w Skrzeszewie, na ówczesnej granicy polsko-
niemieckiej. 

W poniedziałek, 2 września, w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego, młodzież złożyła biało-czerwone wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem upamiętniającym pogranicznika. Krótką patriotyczną 
uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz chóru 
szkolnego z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. Podczas składnia 
kwiatów obecni byli m.in. Joanna Lejk z sierakowickiego oddziału ZKP
i Ryszard Wenta, wicestarosta lęborski.

Dzień wcześniej, 1 września, o godz. 17.00 - prawdopodobnej 
godzinie śmierci Leona Wenty, kwiaty przy pomniku złożyli 
przedstawiciele Towarzystwa Historycznego Gminy Cewice oraz 
Pomorskiego Forum Eksploracyjnego – inicjatorzy budowy pomnika.
W tym dniu nie zabrakło także okolicznych mieszkańców i rodziny Tekst i foto: AK
zastrzelonego strażnika.  

Kamienica Królewska najpiękniejszą wsią w powiecie kartuskim
Ostatnie lata to dobry czas dla Kamienicy Królewskiej. Trzecia rady sołeckiej, miejscowej jednostki OSP i szkoły układa się bardzo 

pod względem liczby mieszkańców miejscowość w gminie Sierakowice dobrze.  
z roku na rok pięknieje i rozwija się dzięki realizacji kilku ważnych – Dla całej naszej społeczności to jest wyjątkowy rok: 
inwestycji. Działania te zadecydowały, że w konkursie „Piękna Wieś pożegnaliśmy naszego księdza proboszcza, powitaliśmy nowego, 
Pomorska 2013” Kamienica Królewska została nie tylko najpiękniejszą pożegnaliśmy księdza wikariusza, obchodziliśmy jubileusz 30-lecia 
wsią w naszej gminie, ale także w powiecie kartuskim. Dodatkowo parafii i teraz „spłynęły” na nas te wszystkie nagrody i wyróżnienia – 
otrzymała wyróżnienie w etapie wojewódzkim tego Konkursu. mówi Maria Marcińska, sołtys i radna z Kamienicy Królewskiej. Pani 

Maria nie ukrywa radości ze zrealizowanych w swojej kadencji 
inwestycji, ale zapewnia, że nie ma zamiaru spocząć na laurach, bo 
jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia. – Mamy piękne jeziora, ale 
ubolewam nad brakiem kąpieliska.

Komisja konkursowa przy ocenie danej miejscowości brała 
pod uwagę nie tylko ogólny wygląd wsi, ale także dbałość o stan 
środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców. 

Jak widać zrealizowane w ostatnich latach w Kamienicy 
inwestycje zaowocowały. Przypomnijmy, że aby chronić cenne 
przyrodniczo tereny, wieś została skanalizowana. Budynek szkoły 
zmodernizowano i rozbudowano, a uczniowie zyskali nową salę 
gimnastyczną i boisko Orlik. Drugie boisko, wraz z miejscem na 
organizację imprez plenerowych, powstało niedaleko Jeziora 
Kamienickiego. Prężnie działające Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Kamienica Królewska zrealizowało kilka projektów (m.in.. 
punkt widokowy Zamkowa Góra, budowa placów zabaw przy szkołach) 
i dba o integrację mieszkańców poprzez organizowanie corocznego 
Pikniku Królewskiego, wigilii dla osób samotnych i starszych, a wspólnie 
ze szkołą także Dnia Babci i Dziadka, Święta Ziemniaka i wielu innych 
imprez dla społeczności lokalnej. Działają tu także kluby sportowe – 
UKS Wiking i KS Kamienica Królewska. A współpraca Stowarzyszenia, 

Maria Marcińska, sołtys i radna z Kamienicy Królewskiej

Tekst i foto: AK
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O kolejnych etapach prac przy rozbudowie kościoła św. Jana do obecnego, ale na pewno nie będzie to wnętrze stylizowane na 
Chrzciciela w Sierakowicach i ofiarności, nie tylko parafian, rozmawiamy zabytkowe. O obecnym wnętrzu można powiedzieć, że jest bardzo proste , 
z księdzem proboszczem Markiem Werą. pozbawione zabytków. Zapewne co cenniejsze elementy zostały 

Księże Proboszczu, przypomnijmy, jakie były powody wywiezione, gdy kościół miał zostać zburzony w latach pięćdziesiątych 
rozbudowy kościoła św. Jana Chrzciciela.

Pomysł rozbudowy narodził się w roku 2006 po pogrzebie 
pierwszego proboszcza parafii, ks. kanonika Ryszarda Słomowicza,
a decyzję w tej sprawie podjął ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga. Kościół 
jest po prostu za mały na liczącą ok. 4 tysiące osób parafię. Aby 
zrealizować inwestycję, potrzebna była działka. Niestety, parafia nie 
dysponowała ziemią, ale działkę na ten cel podarowała Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Gdyby nie ta darowizna, nie 
moglibyśmy budować, bo nie było miejsca pod kościół. Gdy otrzymaliśmy 
działkę, zaczęliśmy myśleć o rozbudowie. 

ubiegłego wieku. Podobny los spotkał także organy piszczałkowe, będące 
kiedyś na wyposażeniu świątyni.   

Odpowiadając na pytanie,  zależy mi na tym, aby w kościele 
czuło się atmosferę modlitwy, aby wystrój wnętrza nie rozpraszał,
a pozwalał skupić się na modlitwie. Precyzyjne ustalenie szczegółów 
nastąpi w najbliższym czasie. 

Ilu parafian (szacunkowo) pomieści rozbudowana 
świątynia?

Nowa część jest prawie dwukrotnie większa od obecnej,
a więc pomieści znacznie więcej osób. Trudno podać określoną liczbę 
miejsc, ponieważ nie mamy jeszcze ławek w nowej części. Zapewniam 
jednak, że już niebawem przestrzeń powiększy się i wystarczy jej dla Jak długo parafia przygotowywała się do tej inwestycji?
wszystkich chcących brać udział w nabożeństwach.Do rozbudowy przygotowywaliśmy się trzy lata, zbieraliśmy na 

Dziękuję za rozmowę.ten cel ofiary podczas mszy. Ale trzeba dodać, że wcześniej były 
Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Królprowadzone inne prace remontowe w naszych świątyniach – położono 

nowy dach w filii w Mojuszu oraz przeprowadzono wiele innych 
Foto: AK

inwestycji w obu kościołach.  
Czy miał Ksiądz Proboszcz problem z pozyskaniem 

środków na rozbudowę kościoła?
Trzeba przyznać, że parafianie są niezwykle hojni. Kościół jest 

budowany z własnych środków, ofiar parafian, a także dzięki pomocy 
Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. Nie korzystamy z żadnych 
innych źródeł dofinansowania, ponieważ kościół nie jest zabytkiem i nie 
mamy takiej możliwości. Także lokalne przedsiębiorstwa mają duży wkład 
w rozbudowę kościoła poprzez robociznę czy też materiały. Głównym 
wykonawcą jest firma „Rulis” z Jelonka. Jej właściciel, pan Andrzej Rulis, 
wiele prac budowlanych wykonał za darmo jako wkład swojej rodziny w 
rozbudowę kościoła. 

Nie ukrywam, że środki finansowe są nadal potrzebne. Cieszę 
się jednak ofiarnością i zaangażowaniem ludzi. Prace budowlane zostały 
wykonane bardzo szybko i solidnie, a wiele osób podziwia tempo pracy.

Jak do tej pory przebiegały prace budowlane?
Pierwsze prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Pod koniec 

maja 2012 roku otrzymaliśmy zgodę potrzebną do rozpoczęcia rozbudowy 
i w czerwcu ruszyły prace budowlane. Teraz, po roku mamy już ściany, 
konstrukcję dachową i jesteśmy na etapie zakładania dachówki
oraz montowania rynien. Nowa część świątyni jest ocieplana wełną skalną,
a później na zewnętrzne ściany zostanie także ułożona cegła, aby nowa 
część upodobniła się do starej. Ściana łącząca starą świątynię z nową 
częścią zostanie usunięta i wtedy będziemy zajmowali się wyposażeniem 
wnętrza. W kościele przygotowana jest także instalacja grzewcza. 

Póki co prace postępują bardzo szybko, bo minęło czternaście 
miesięcy, a kościół jest w takiej bryle, w jakiej został zaprojektowany. 
Szczerze mówiąc nie sądziłem, że tak szybko to nastąpi. Co prawda będzie 
wymagał wielu prac we wnętrzu, ale na pewno jeszcze w tym roku będą 
tam odprawiane Msze święte. 

Czy wiadomo już, jaki będzie wystrój wnętrza nowej części 
świątyni?

Nowe wnętrze w pewnym sensie będzie musiało nawiązywać 

Trwa rozbudowa kościoła św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach

Ks. proboszcz Marek Wera prezentuje makietę kościoła;
projekt świątyni wykonał Zespół Projektowy „Centrum” z Pruszcza Gdańskiego
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Podczas tegorocznych dożynek Kazimierz Koszałka, 
wynalazca i przedsiębiorca,  został uhonorowany przez wójta gminy 
tytułem Mecenasa Kaszubskich Dożynek. Powodem przyznania tego 
tytułu są atrakcje dla publiczności, przygotowywane niemal co roku 
przez pana Kazimierza. W ciągu ostatnich lat sierakowicki wynalazca 
zaskoczył nas jako piekarz z trzema nogami; prezes Banku 
Kaszubskiego; sołtys nieistniejącego sołectwa Sierakowice, który 
przyjechał na dożynki samochodem ciągnącym dwie przyczepy jadące 
obok siebie. Dla spotęgowania wrażenia na przyczepach ulokował dwie 
olbrzymie postaci ze słomy. 

informacji – opowiada pan Kazimierz. – To nie jest budowa jak
w stolarni: z każdej deski czy płyty się tnie i robi. Ja nie zrobię opony, nie 
zrobię silnika czy szyby do samochodu. Człowiek jest skazany na 
poszukiwanie, dopasowywanie i przerabianie, czyli korzystanie z tego, 
co jest już dostępne.  

W tym roku podczas dożynek pan Kazimierz zaskoczył 
wszystkich kolejnym nietypowym pojazdem: dwoma połączonymi ze 
sobą maluchami kabrioletami. – To są dwa samochody, które idą jak dwa 
konie w zaprzęgu. Tu także każde ma swoje serce, swoje nogi, a są 
połączone lejcami, czyli układem kierowniczym. 

Przy planowaniu atrakcji na dożynki pod Kazimierz bierze 
pod uwagę kilka elementów: – To musi być coś dla oka, coś dla ucha, coś Kazimierz Koszałka w lokalnym środowisku jest znany jako 
nowego, poza tym temat musi być na czasie i jednocześnie związanywłaściciel Składu Opału w Puzdrowie. Jego naukowe i techniczne 
z dożynkami i z rolnictwem, no i dokładam do tego trochę kabaretu. Co zainteresowania zaowocowały nietypową pasją – tworzeniem 
roku musi być to coś innego, aby mieszkańcom się nie znudziło. Nie wynalazków i udoskonalaniem przeróżnych maszyn i urządzeń. 
można codziennie być na weselu i jeść tortów. Żeby było miło, to trzeba Powstanie niektórych, np. wagi i paczkarki do węgla, podyktowane było 
zatęsknić i rozstać się na jakiś czas. Dlatego nie było mnie na chęcią usprawnienia pracy w jego firmie. Na swoim koncie ma także 

budowę wzbudzającego powszechne zainteresowanie dużego 

ubiegłorocznych dożynkach. Jeżeli usłyszę jakieś głosy sprzeciwu na 
temat mojej działalności, automatycznie się wycofuję. Jednak do tej samochodu – monster truck'a z nadwoziem volvo kombi, silnikiem 
pory nie spotkałem się z tym. autobusu i kołami rosyjskich ciągników balastowych. W Urzędzie 

Temat na tegoroczną dożynkową niespodziankę Kazi-Patentowym pan Kazimierz opatentował unowocześniony model pieca 
mierzowi Koszałce dostarczyło życie. Jak mówi, dużo słyszałretortowego, ale – jak stwierdza – producenci jeszcze nie dorośli do tego, 
o problemach działkowców z ziemią, więc powołał do życia zarząd aby wdrożyć go do masowej produkcji. Udoskonalenia zastosowane 
gminny Polskiego Związku Działkowców. – Temat miałem i teraz przez pana Kazimierza sprawiają, że piec jest trwalszy i bardziej 
należało zrobić do tego jakiś pojazd. Nie mogło ty być nic normalnego, ekonomiczny. – Większość rzeczy, wynalazków robię dla siebie, nie na 
to musiało być coś szalonego. Trzeba, aby te dożynki wzbudzały sprzedaż – zaznacza pan Kazimierz. 
zainteresowanie wśród ludzi. Najwięcej czasu przy realizacji każdego z projektów 

A skoro był już pojazd, to trzeba było pomyśleć o zabawnym pochłaniają przemyślenia. Jak stwierdził wójt Tadeusz Kobiela, pan 
tekście do prezentacji przed publicznością. Wierszowana petycja Kazimierz myśli nawet wtedy, kiedy śpi. – Gdy robiłem ten duży 
prezesa zarządu gminnego Polskiego Związku Działkowców (w tej roli samochód, to najpierw było kilka lat marzeń, myślenia i zbierania 

Kazimierz Koszałka Mecenasem Kaszubskich Dożynek

Pan Kazimierz pozuje do zdjęcia z atrybutem wynalazcy,
czyli wielkim kluczem płaskim 

Dożynkowa atrakcja sprzed dwóch lat

W 2009 r. pan Kazimierz powołał do życia Bank Kaszubski

Na dożynki powiatowe w Sierakowicach w 2007 r.
zawitał arabski szejk o swojskiej, typowo europejskiej urodzie 
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Znamy laureatów konkursu AgroLiga 2013
Podczas 16. Kaszubskiej Jesieni Rolniczej, połączonej działalność jaką są usługi rolnicze. 

z Samorządowo-Diecezjalnymi Dożynkami Województwa Pomor- By móc osiągnąć taką skalę produkcji, gospodarstwo ciągle 
skiego, jakie odbyły się w dniach 14 i 15 września w Lubaniu, inwestuje. Pierwszą inwestycją była budowa nowej chlewni na 50 szt. 
poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu AgroLiga. macior. Po zakończeniu budowy chlewni zaczęto od 2008 r. moder-

Konkurs AgroLiga organizowany jest na szczeblu woje- nizować park maszynowy w gospodarstwie. Dzięki funduszom unijnym 
wódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na zakupiono praktycznie cały nowy park maszynowy. Z pomocą funduszy 
szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP unijnych w 2010 powstaje kolejna inwestycja, która pozwoliła na 
S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Patronat nad utwardzenie 2000 m2 placów manewrowych. Natomiast w 2012 roku 
konkursem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR postanowiono wybudować kolejną chlewnię w miejscu starej stodoły, co 
i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych pozwoliło na zwiększenie skali produkcji trzody chlewnej. W roku 2010 
AgroLigi w kategoriach: Rolnicy i Firmy. w ramach programu Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej 

W tym roku Mistrzem Województwa Pomorskiego w kategorii rolnik uzupełnił park maszynowy o nowy ciągnik i inny sprzęt niezbędny 
Rolnicy został Janusz Szczypior z Łyśniewa Sierakowickiego, do świadczenia usług rolniczych okolicznym rolnikom.
natomiast trzecie miejsce w kategorii Firmy zajęła Marzena Brzeska, Firma „Swojska Hurtownia” została powołana do życia
właścicielka „Swojskiej Hurtowni” w Sierakowicach. w lipcu 2002 r. Właścicielami przedsiębiorstwa są państwo Marzena

Janusz Szczypior wraz z żoną Marią prowadzą działalność i Dariusz Brzescy. Swoją działalność rozpoczęli od sprzedaży części do 
rolniczą od 2003 roku. Gospodarstwo przejęli po rodzicach. Od maszyn i ciągników rolniczych. W tym celu wydzierżawili od 
momentu usamodzielnienia się postanowili zwiększyć skalę produkcji miejscowego GS-u plac oraz pomieszczenie na sklep. Oprócz sprzedaży 
i wprowadzić specjalizację związaną z hodowlą trzody chlewnej w cyklu pan Dariusz zajmował się naprawą sprzętu u rolników. Trafiona oferta 
zamkniętym. Naturalne użytki zielone posiadane przez gospodarstwo napraw na miejscu u rolnika pozwoliła na szybki rozwój firmy. Zakres 
wykorzystywane są jako pasze w chowie bydła na mięso. Aktualnie oferowanych usług szybko się powiększał, rosła liczba klientów
gospodarstwo posiada 90 sztuk macior. Rocznie uzyskuje się od nich i poszerzał się rynek. Na dzień dzisiejszy „Swojska Hurtownia” 
około 2000 sztuk prosiąt, które utrzymywane są do tuczników. obsługuje rolników i przedsiębiorców rolnych od Kartuz po Puck, 
Z gospodarstwa sprzedaje się też bydło mięsne w ilości 24 sztuk rocznie. Lębork, Bytów czy Kościerzynę. Zainteresowanym rolnikom oferuje się 
Gospodarstwo posiada łącznie ponad 40 ha użytków rolnych. Całość usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, remontów 
produkcji roślinnej służy do zabezpieczenia pasz dla hodowanych maszyn i ciągników oraz urządzeń i podzespołów, kapitalnych remontów 
zwierząt. Nie zabezpiecza to w całości zapotrzebowania na pasze, silników, kompleksowej usługi klimatyzacji w ciągnikach, kombajnach
dlatego dokupuje się około 200 ton zbóż i dodatków paszowych. i samochodach, zakuwania węży hydraulicznych.
Gospodarz, zamiłowany mechanizator, znajduje też czas na dodatkową Bardzo ważnym zadaniem firmy jest sprzedaż nowych 

ciągników i maszyn rolniczych w ramach 
programów pomocowych dla rolników z 
UE. Dlatego też pomaga się klientom 
doradztwem z zakresu doboru sprzętu, jego 
korzystnego finansowania, czy uzyskania 
dotacji i kredytów. W celu przybliżenia 
nowoczesnych technologii przepro-
wadza się na polach u rolników pokazy
i demonstracje sprzętu. Mobilny i sprawny 
serwis dociera do rolnika o każdej porze. 
By sprostać tym zadaniom i dalej rozwijać 
się, właściciele ciągle inwestują. Posiadają 
dziś bardzo dobrze zaopatrzony magazyn 
części zamiennych, 3 nowoczesne są-
mochody serwisowe i inny niezbędny 
sprzęt. W firmie zatrudnionych jest 
aktualnie 5 osób. W roku bieżącym 
rozpocznie się budowa nowoczesnej hali 
magazynowo-biurowej.

Podczas Kaszubskiej Jesieni 
Rolniczej rozstrzygnięto także konkurs na 
najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
W kategorii ekologiczne gospodarstwo 
towarowe pierwsze miejsce zajęli państwo 
Brygida i Andrzej Kąkol z Moju-
szewskiej Huty. 

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy.

wystąpił oczywiście pan Koszałka) została napisana w zaledwie kilka rodzaj pisma pisząc nieszablonowe życzenia świąteczne do 
minut. kontrahentów. I jak stwierdza,  takie kartki z życzeniami zawsze 

Pana Kazimierza w budowie wynalazków wspomaga syn wzbudzają duże zainteresowanie.  
Bogdan. – Syn jeszcze nie może przeznaczyć tyle czasu i środków Na pytanie czy cieszy się z tytułu Mecenasa Kaszubskich 
finansowych na swoje wynalazki, co ja, ale ma  smykałkę i mam Dożynek, Kazimierz Koszałka odpowiada: – Z jednej strony cieszę się, 
nadzieję, że będzie kontynuował naszą rodzinną tradycję.  bo to motywuje, ale jest to także pewnego rodzaju zobowiązanie, żeby 

Kazimierz Koszałka posiada także nietypową umiejętność wymyślać ciągle coś nowego, lepszego… 
pisania pismem odwróconym („do góry nogami”), pismem lustrzanym i Mamy nadzieję, że pomysłów panu Kazimierzowi nie 
lustrzanym odwróconym. – Pismo lustrzane to zdolność uruchomienia zabraknie i w przyszłym roku także mile nas zaskoczy kolejnym 
wyobraźni. Potrafię sobie wyobrazić, jak powinien wyglądać dany napis nietypowym pojazdem lub inną niespodzianką. Czekamy
lub tekst – opowiada nasz rozmówca. Pan Kazimierz wykorzystuje ten z niecierpliwością!

Tekst i foto: AK
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Gminne święto plonów

Ostatnia niedziela sierpnia zgromadziła mieszkańców gminy Szerokowidze. Tam nastąpiło przekazanie bochna chleba gospodarzowi 
na dorocznym święcie dziękczynienia za plony. Po mszy św., gminy Tadeuszowi Kobieli przez starostów dożynek, państwo Renatę i 
odprawionej przy Ołtarzu Papieskim, niezwykle barwny korowód Andrzeja Sychtów z Welku. 
powozów, bryczek, ciągników i samochodów z gośćmi, władzami 
samorządowymi oraz rolnikami ruszył ulicami Sierakowic do Amfiteatru 

Starostowie dożynek państwo Renata i Andrzej Sychtowie

 „Maluch” - dwa w jednymKorowód dożynkowy

Mszę dziękczynną odprawiono przy Ołtarzu Papieskim

Dożynkowy kołacz został rozkrojony
i rozdzielony pomiędzy uczestników uroczystości

Nagroda dla Kazimierza Koszałki

09 (279) wrzesień 2013
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– Po raz kolejny otrzymuję ten przepiękny symbol pracy 
rolnika i jego rodziny – powiedział wójt Tadeusz Kobiela. – To dzięki 
rolnikom możemy powiedzieć, że nasza gmina jest gminą na poziomie i 
majętną. Oczywiście to kosztuje wiele pracy i wysiłku. Ale nasi rolnicy, 
rolnicy z całych Kaszub, to bardzo pracowity lud, który nie szczędzi 
wysiłku, aby mógł godnie żyć. Wystarcza im także czasu na prace 
społeczne, na zaangażowanie w sprawy gminy i swojego środowiska. 
Pragnę zapewnić, że poprzez ten symbol chleba będę się starał dzielić 
wszystko, co jest dobrem gminnym, sprawiedliwie i tak, aby dla każdego 
wystarczyło. Szczęść Wam Boże!

W tym dniu ogłoszono także tradycyjne konkursy na 
najpiękniejszy wieniec i kołacz. W obu kategoriach zwycięstwo odniosło 
sołectwo Kamienica Królewska. Nagrodzone wyroby reprezentowały 
naszą gminę na dożynkach powiatowych, które odbyły się tydzień 
później, czyli 1 września w Chmielnie. 

Organizatorzy dożynek przygotowali dla publiczności szereg 
atrakcji. Najmłodsi mile spędzali czas w wesołym miasteczku, a dorośli 
mogli wziąć udział w turnieju sportowym. Dla wielbicieli kaszubskiego 
disco polo zagrał zespół „Bliza”. Później na scenie zagościł zespół Crazy 
8, a na zakończenie zaśpiewał Sławek Lisowski, były laureat Idola i 
członek grupy Ich Troje. Nie zabrakło także stoisk poszczególnych 
sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych piekarni oraz firm 
zaopatrujących rolników. 

Tekst i foto: AK
Prawdziwą gwiazdą dożynek został Kazimierz Koszałka, 

znany ze swojej wynalazczej pasji i niesamowitego poczucia humoru, 
który po raz kolejny przygotował niezwykłą atrakcję dla sierakowickiej 
publiczności. Prawdziwą furorę zrobiły dwa połączone ze sobą fiaty 
126p, czyli popularne „maluchy”. Za kierownicami owego wehikułu 
zasiadł prezes zarządu gminnego Polskiego Związku Działkowców, czyli 
pan Kazimierz we własnej osobie, oraz tajemnicza Księgowa.  

W tym roku pomysłowość Kazimierza Koszałki została 
nagrodzona przyznaniem tytułu Mecenasa Kaszubskich Dożynek. 

Podczas uroczystości dożynkowej ogłoszono wyniki gminnej 
edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”. W kategorii zagrody 
wiejskie rolnicze pierwsze miejsce zajął Janusz Szczypior z Łyśniewa 
Sierakowickiego (pan Janusz zajął także pierwsze miejsce w powiecie), 
drugie miejsce przyznano Helenie Kropidłowskiej z Sierakowic, a trzecie 
– Elżbiecie Płotka z Puzdrowa. Wyróżnienia otrzymali: Dorota i 
Wojciech Gosz (Kamienicki Młyn) oraz Sabina i Andrzej Krefta 
(Kamienicki Młyn). W kategorii zagrody nierolnicze za najładniejszą 
komisja uznała posesję Hanny Płotka z Sierakowic, drugie miejsce zajął 
Adam Wróblewski z Sierakowic, a trzecie – Barbara Gojtowska z 
Tuchlina. Tu także przyznano dwa wyróżnienia. Odebrały je panie Maria 
Marcińska i Grażyna Neumiler z Kamienicy Królewskiej. W kategorii 
wieś do konkursu zostały zgłoszone dwie miejscowości: Paczewo i 
Kamienica Królewska. I tu zwycięstwo odniosła Kamienica Królewska. 

Publiczność podziwiała dożynkowe wieńce

Zwycięski wieniec z Kamienicy Królewskiej 

Nowy prezes ZK-P  o/Sierakowice
Sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ma 

nowego prezesa. Został nim Mirosław Lejk. Wybory nowych władz 
oddziału miały miejsce podczas walnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego w dniu 20 września. Szczegóły w kolejnym numerze 
„Wiadomości Sierakowickich”. 
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Podziękowania

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące • Salon meblowy prowadzi szeroką gamę produktów cenionych 
podziękowania sponsorom i fundatorom nagród za okazaną pomoc producentów mebli z różnych regionów Polski. Oprócz mebli 
w organizacji KASZUBSKICH DOŻYNEK 2013 w Sierakowicach: wyeksponowanych w sklepie, możliwa jest również sprzedaż wyrobów z 

katalogów producentów, a także pod indywidualne zamówienia klienta z 
SPONSORZY: szerokiej gamy barw, wzorów mebli różnego rodzaju.

Centrum Materiałów Budowlanych BAT z Sierakowic Dom Handlowy Rolnik - J.J.Subkowscy - Sierakowice
Przetwórstwo Mięsne LIS z Sierakowic Działa od 1992 roku, mieści się pod adresem: ul. Kartuska 1g w 
Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Sierakowicach. Dom handlowy poleca: artykuły metalowe, 
Centrum Handlowe „Expert” z Sierakowic hydrauliczne, narzędzia, szeroki asortyment AGD w tym garnki, wiadra, 
Bank Spółdzielczy z Sierakowic, plastiki oraz części rowerowe. Rowery marki ROMET w cenach 
Ubojnia Drobiu „GOSZ” z Sierakowic producenta - przedstawiciel marki.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –„Skibiński” z Sierakowic Grzenkowicz Kazimierz - pasze, koncentraty, super koncentraty
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Autoryzowany dystrybutor firmy Dossche - Sierakowice ul. Kościerska 
z Sierakowic Jest ekspertem w dziedzinie materiałów rolniczych i budowlanych. 
Firma Handlowo-Usługowa LUMEN z Sierakowic Prowadzi ścisłą współpracę z producentami z tych branż, aby móc 
Reklama4YOU w Sierakowic przekazać Państwu pełną i rzetelną informację na temat oferowanych 

produktów. Firma znajduję się pod adresem Kościerska 52 w 
Sierakowicach.
Firma oferuje: nawozy, pasze, opał, koncentraty, artykuły rolnicze, 
transport krajowy, materiały budowlane.
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JANSKÓR 
Siedziba firmy mieści się na ul. Jana Pawła II 38 w Gowidlinie, sklepy w 
Sierakowicach i w Lęborku. Działalność firmy opiera się głównie na 
produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości odzieży skórzanej, m.in.. 
kurtek , płaszczy i wielu innych. 
Gościniec nad Słupią w Tuchlinie FUNDATORZY NAGRÓD:
Zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, m.in.. takich jak: 
wesela, zabawy zakładowe, spotkania integracyjne, studniówki, PHU Brzescy S.C. Sabina Brzeska Krzysztof Brzeski - Sierakowice
przyjęcia komunijne. W ofercie są dwie sale konferencyjno-balowe: To firma działająca w branży odzieżowej. Rodzaj świadczonej przez nią 
jedna na 110, a druga na 220 osób wraz z zapleczem gastronomicznym działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności 
oraz pokoje gościnne na 40-50 osób z aneksem jadalnym.sklasyfikowany jako: sprzedaż detaliczna odzieży. PHU Brzescy S.C. 
Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa „U Andrzeja” w MrozachSabina Brzeska Krzysztof Brzeski to spółka cywilna. Jej siedziba mieści 
Powstało w 1990 roku, właścicielami firmy są jej pracownicy. Nazwa się pod adresem: ul. Słoneczna 2 b w Sierakowicach.
firmy odzwierciedla to, czym firma zajmowała w momencie powstania, Firma Usługowa POBŁOCCY – Sierakowice
było to kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa we wszystkie artykuły Działa na rynku od 1973 roku, jej siedziba mieści się pod adresem ul. 
niezbędne w gospodarstwie rolnym. Firma znajduję się pod adresem: Adama Mickiewicza 6 w Sierakowicach. Jest dynamicznie rozwijającą 
Mrozy 176 a.się firmą, posiada wielu wykwalifikowanych pracowników oraz 
W ofercie można znaleźć: artykuły ogrodnicze, nasiona, nawozy, pasze, nowoczesny sprzęt. Świadczy usługi w zakresie m.. in.:
odzież roboczą, środki ochrony roślin, części do maszyn, węgiel.•instalacje wodociągowe,
Agent Ubezpieczeniowy PZU w Sierakowicach – Arkadiusz Kobiela•instalacje kanalizacyjne,
PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie •wykopy i niwelacje,
środkowowschodniej oraz lider polskiego rynku ubezpieczeń. Pomaga •przewierty i przekopy
indywidualnym Klientom, rodzinom oraz firmom różnej wielkości Hurtownia Ogrodnicza Rosa Jan Labuda - Poręby
świadczyć swe usługi dla wielu pokoleń. To firma działająca w branży handlowej. Rodzaj świadczonej przez nią 
W ofercie można znaleźć ubezpieczenia: komunikacyjne, dla firm, działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności 
majątkowe, zawodowe, zwierząt, maszyn, grupowe, podróżne.sklasyfikowany jako: sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLMAX - Bartłomiej Korda ogrodniczych. Sprzedaż detaliczna różnorodnego sprzętu i artykułów 
Tuchlinoprzemysłowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Jej 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RolMax specjalizuje się w sprzedaży siedziba mieści się pod adresem: Poręby 54 w Sierakowicach.
nowych maszyn rolniczych, takich jak:Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach
• LELY – maszyny zielonkowe;To firma powstała w dniu 10 kwietnia 1946 r., jej siedziba główna mieści 
• AUSA, DIECI – ładowarki teleskopowe;się pod adresem: ul. Kartuska 4 w Sierakowicach.
• TUME – profesjonalne agregaty uprawowo – siewne;Dzieli się na kilka wykwalifikowanych oddziałów, które mają bogatą 
• PROJET – opryskiwacze rolnicze;ofertę.
• SIGMA4 – ładowacze czołowe;• Wytwórnia Pasz ,,Sierpasz” (istnieje od 1963) prowadzi skup zbóż 
• MEPROZET – wozy asenizacyjne;paszowych, proponuje sprzedaż barterową z możliwością wymiany na 
• DIECI;paszę, nawozy, opał, materiały budowlane.
• THALER;• Piekarnia GS „SH” Sierakowice – jakość jej produktów jest 
• HYDRAMET GIŻYCKO;gwarantem powodzenia Spółdzielni jako zaufanego producenta, 
• MANDAM GLIWICE;dostawcy i sprzedawcy wyrobów piekarniczo-cukierniczych.
• i wiele innych.• Sklepy spożywczo-przemysłowe na terenie Sierakowic (Delikatesy 
W ofercie firma posiada również maszyny używane, powindykacyjne. „Sam”) oraz  Gowidlina (Wiejski Dom Handlowy), mające na celu 
Pomaga w załatwieniu finansowania pomostowego, nawet z 0% zaspakajanie oczekiwań klientów.
udziałem własnym. Posiada profesjonalny, wyjazdowy serwis do • Salon łazienkowy z bogatą ofertą, przy współpracy z wieloma 
sprzedawanych przez siebie maszyn oraz magazyn części zamiennych.producentami.
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Sierakowice reprezentowały województwo pomorskie
na Dożynkach Prezydenckich w Spale

polskiej wsi. Wzięły w nim udział grupy 
reprezentujące wszystkie województwa. 

Zgodnie z regulaminem komisja 
oceniając wieńce brała pod uwagę m.in. zgodność 
z tradycją w zakresie kompozycji, formy, 
materiału i techniki, a także różnorodności 
użytych do wykonania wieńca materiałów. 
Oceniano też walory estetyczne i ogólny wyraz 
artystyczny oraz sposób prezentacji wieńca. 
Zwycięski wieniec został wręczony podczas 
Ceremoniału Dożynkowego Prezydentowi, 
natomiast dla wszystkich grup biorących udział
w konkursie przewidziano nagrody pieniężne 
przyznane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Grupę wieńcową prezentującą wieniec 
pomorski tworzyli przedstawiciele Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Nasz 
zespół folklorystyczny, jako ambasador Kaszub 
zaprezentował wieniec dożynkowy wypleciony 
ręcznie przez gospodynie sołectwa Pałubice ze 
zbóż z tegorocznych zbiorów: z pszenicy, 
pszenżyta, owsa i jęczmienia. Wykonano
w kształcie korony żniwnej, ozdobiono słonecz-

Wieniec przygotowany przez gospodynie z sołectwa Pałubice 
reprezentował województwo pomorskie na Dożynkach Prezydenckich
w Spale w dniach 14 i 15 września. Korona żniwna została wybrana 
podczas gminnych dożynek przez Kazimierza Sumisławskiego, zastępcę 
dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Mar-
szałkowskiego. Grupę wieńcową tworzyli przedstawiciele Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”. 

Tradycja organizowania dożynek prezydenckich w Spale sięga 
1927 roku. Zapoczątkował ją ówczesny prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacy Mościcki. Uroczystości miały ogólnopaństwowy 
charakter aż do wybuchu II wojny światowej. Po raz ostatni odbyły się 
we wrześniu 1938 roku. W 2000 roku tradycję dożynek prezydenckich 
reaktywował prezydent Aleksander Kwaśniewski, a inicjatorem ich 
zorganizowania był wicepremier Roman Jagieliński. Po zakończeniu 

nikami i jarzębiną, z hostią w środku wyplataną z kłosów pszenicy. 
Podczas prezentacji wieniec niesiono na grabiach. Tuż za nim żniwiarki 
niosły tzw. baks, czyli ostatni związany na polu snop zboża.
W konkursie o nagrodę Prezydenta RP wieniec z Pałubic zajął 9. miejsce. 

Drugiego dnia uroczystości dożynkowych zespół z Sierakowic 
dał półgodzinny koncert na małej scenie Centralnego Ośrodka Sportu.
W tym dniu była także możliwość krótkiej rozmowy z Parą Prezydencką, 
która zadeklarowała chęć odwiedzenia naszej gminy. 

Foto: GOK Sierakowice

kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego, w latach 2006-2008 dożynki
w Spale miały charakter regionalny. W 2009 roku Lech Kaczyński 
powrócił do tradycji prezydenckich dożynek. Dzięki zaangażowaniu 
samorządów wszystkich województw od kilku lat nabrały one charakteru 
dożynek ogólnopolskich.

Podczas dożynek odbył się tradycyjny konkurs na najład-
niejszy wieniec o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem 
konkursu jest między innymi kultywowanie i popularyzacja najbardziej 
wartościowych i kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych 
dziedzin plastyki ludowej, a także promocja dorobku kulturowego 
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Kokwino na fotografii
Trudno to urokliwe miejsce nazwać wsią, jest to raczej osada i męskiego; w niemieckim – jest rodzaju męskiego; w Słowniku

należąca do parafii św. Marcina w Sierakowicach. Prowadzą do niej B. Sychty – także, co widać w cytowanym tam powiedzeniu: Wiész, dze 
różne drogi, jednak najpewniej dotrzeć przez Paczewo. Jej nazwa Rzim i Krim, a nie wiész, dze Kokwin (tamże przy haśle znajduje się 
pojawiła się w spisie sporządzonym przez opata kartuzów J. Schwengla, następujące krótkie objaśnienie: Kokwin – nazwa pustk pod 
który w 1749 roku zapisywał ją jako Kokwino i Kokwin. Sierakowicami). W XIX wieku zanotowano także nazwę jako Kokowin.
Wzmiankowano ją także w 1773 roku, kiedy to na kaszubskich ziemiach Zajmujący się onomastyką prof. E. Breza stwierdza, iż nazwa 
„zagościło” państwo pruskie i przejęło Kokwino jako tzw. Neusasserei – należy do grupy dzierżawczych i powstała od nazwiska Kokwa przez 
tzn. osadę nowo założoną. Ówczesnym właścicielem był Stanisław dodanie przyrostka dzierżawczego – in. Z kolei pochodzenie nazwy 
Czaja. Pomimo przynależności do sierakowickiej parafii częściej osobowej Kokwa wywodzi dalej od przezwiska Kok, które wzięło się od 
łączono ją administracyjnie z Kamienicą Królewską. wyrazu pospolitego kok czyli kogut.

Na mapie z 1941 roku niemiecka wersja językowa nazwy Dziś w Kokwinie stoi zaledwie kilka domów, a mieszkańcy 
brzmi Kockwin. Daje się zauważyć wahanie co do rodzaju żyją jak „u Pana Boga za piecem”, ale zapewne tylko latem. 
gramatycznego wyrazu – u opata Schwengla jest on rodzaju nijakiego

Na mapie z 1941 roku nazwa osady brzmi Kockwin

O swojej chacie
rodzina Kotłowskich mawiała,

że jest „na Maderze” – bo daleko. 
Zbudowano ją w latach 20-tych

XX wieku. Około 1960 roku zakupił 
ją Józef Kotłowski z Mrozów

od Franciszka Labudy.

W obejściu Kotłowskich
stała stodoła z wbudowanym
w jej rogu kurnikiem.

09 (279) wrzesień 2013
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W centrum osady, na szczelnie wygrodzonym 
płotami rozdrożu, na terenie posesji Renaty

i Krzysztofa Grzenkowiczów, czuwa nad 
mieszkańcami kapliczka z 1975 roku, z wymownym 

napisem „O Maryjo, módl się za nami”.

Za podwórzem rozciągał się sad Chata Marii i Alojzego Bochentynów
w latach 70-tych XX wieku

Dziś na jej miejscu stoi wybudowany w latach 80-tych
murowany dom należący do Grażyny

i Marka Kulaszewiczów

W obejściu Bochentynów były też zabudowania
gospodarskie (w głębi drewniana stodoła).

 Z Kokwina wszędzie jest blisko do … lasu
(na zdjęciu drogowskaz kierujący

do Jeziora Turzycowego).

Dom Klary i Czesława Grzenkowczów został 
wybudowany w latach 50-tych XX wieku

z czerwonej cegły przywiezionej
z nieistniejącej już cegielni w Mirachowie.

Zabudowania gospodarskie
w obejściu Grzenkowiczów.

Dom rodziny Reiter powstał około 1962 roku. 
Oczywiście pierwotnie stała tu stara chata,

nie zachowało się jednak jej zdjęcie.

Zabudowania gospodarskie w obejściu Reitrów
też powstały w latach 60-tych XX wieku.

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodzin: 
Kotłowskich i Bochentyn.
Zdjęcia współczesne – D. Pioch

Zebr. i oprac. Danuta Pioch

Stodoła w całej okazałości
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Tradycje dożynkowe na Kaszubach
Plón niesemë, plón, naszému jegomoscë w dóm. pracy czystą bieliznę, brali kąpiel, przyozdabiali kosy wstążkami, 
Abë żëtko plónowało, po sto korcy z rzada dało, kapelusze bukietami i w barwnym korowodzie udawali się najpierw do 
plón niesemë, plón, naszému jegomoscë w dóm! kościoła, a potem na pola. Starali się sprostać wyzwaniu rzuconemu 

Refren pieśni obrzędowej „Rosce bëlëca na odłogu” przez powiedzenie U dobrégo gbura Jôchima ni ma, bo Jak u gbura ni 
ma, to nigdze ni ma. Pierwsze i ostatnie kłosy ścinano na polu niezwykle 

Każdą z grup wyraziście nacechowanych własną kulturą uroczyście. Kośbę rozpoczynał zwykle sam gospodarz i pierwszą garść 
można rozpoznawać po bogatej obrzędowości. Wśród nich mieszczą się kłosów rzucał na środek pola lub kładł na krzyż dla lepszych urodzajów 
także Kaszubi. Kaszubska obrzędowość ludowa na pewno nie jest w przyszłym roku lub dla ochrony przed demonem zbożowym (o czym 
wytworem krótkiego czasu i jednorodnych bodźców. Miały na jej niżej). Ostatnie kłosy służyły do splatania tzw. krutczi, którą przédnik 
kształtowanie wpływ nie tylko rodzime wierzenia czerpane z jeszcze kosiarzy przywiązywał do kosy i zanosił gospodarzowi. Zanim jednak 
przedchrześcijańskich czasów, ale także wątki z kultury antycznej, zebrano ostatnie kłosy, ktoś wiązał przedtem ostatni snopek zboża 
zwyczaje kultywowane przez sąsiednie ludy, chrześcijaństwo, oraz zwany baksem.
kultura szlachecka, mieszczańska czy zawodowa. Niewątpliwie Duchy pól
największy wpływ na dzisiejszy obraz kaszubskiej obrzędowości miało Wierzenia w istnienie polnych demonów przeszły do 
jednak chrześcijaństwo. Za jego sprawą wiele dawnych praktyk kaszubskiej obrzędowości związanej z uprawą roli niewątpliwie
magicznych zanikło, niektóre przeformułowano i uczyniono z nich z czasów przedchrześcijańskich. Wymienia się tu takie duchy: Pólnica, 
element obchodów świąt kościelnych. Zachowały się tylko niektóre Żëtnô Mac/ Żëtnô Baba, Oprzepôłnica. Według opisu A. Labudy, 
z form, szczególnie te, które wykazywały się silnym powiązaniem zawartego w książce Bogowie i duchy naszych przodków, bogini pól – 
z tradycją i wiernie były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pólnica - jest dobra, piękna i wspaniała. Nago objeżdża pola i łąki na 

Jak obchodzono poszczególne obrzędy, jakie towarzyszyły białym wierzchowcu, a gdzie spojrzy - wszystko rośnie w oczach. Biada 
temu oracje, śpiewy i rekwizyty możemy dowiedzieć się z bogatej jednak temu, kto ją obrazi, na jego polach urodzaj nie zagości.
literatury na ten temat. Pisał o nich już w XIX wieku Nadmorski (Poznań W Słowniku B. Sychty notuje się informacje na temat ducha zwanego 
1892).Tematykę opracowywał też znany badacz i folklorysta Żëtnô Mac, ewentualnie Zëtnô Baba, który według wierzeń ludowych 
I. Gulgowski (Berlin 1911, Kraków 1924). Sporo treści dołożyła jest demonem zbożowym w postaci starej baby. Z powiedzeń
B. Stelmachowska (Toruń 1933). Po II wojnie badacze również z zastosowaniem tej nazwy wynika, iż demon ten nie był raczej 
zajmowali się obrzędami i wierzeniami Kaszubów: T. Guttówna zajęła przyjazny człowiekowi i używano go do straszenia, co potwierdzają 
się rybakami nadmorskimi; monografię o Kaszubach Bytowskich wydał cytaty ze Słownika: Tak długo badzesz chodzył w żëto, jaż żëtnô baba 
R. Kukier; swoistą kopalnię wiedzy zawarł w swoim 7-tomowym wëléze i ce weznie; Dożdżëta le, niech le waju dostónie żëtnô mac. Z jej 
Słowniku Gwar Kaszubskich na tle kultury ludowej  B. Sychta; rok to powodu kosiarze zaprzestawali pracy w południe, bo wierzono,
obrzędowy opisał L. Malicki; w latach 90-tych pojawiło się kilka że karmi w tym czasie swoje dzieci i nie należy jej przeszkadzać.
opracowań przygotowanych przez ks. J. Perszona; swoje dokonania Za naruszenie tej ceremonii mogła się srogo mścić. Natomiast 
w tym zakresie ma również K. Szałaśna i P. Szefka. Oprzepôłnica jest przyjaznym duchem działającym tylko podczas żniw, 

 Ważne obrzędy, związane z porami roku, które wyznaczają który zachęca kosiarzy do odpoczynku o przepôłnim. W wyobrażeniach 
wegetację roślin, działy się w okresie żniwnym, a ich ukoronowaniem ludu wciela się w postać pięknej panny w białych szatach, z wiankiem
były dożynki. Latem praca na roli wymaga ogromnego wysiłku. Jest jej z kłosów na głowie. Chodząc po polu  budzi żniwiarzy z południowej 
tyle, że czasami trwa od wczesnego ranka do późnego wieczora, a i to nie drzemki i zaprasza do dalszej pracy bë jim wilk nie wlôzł za skóra, bo 
zawsze daje gwarancję obfitych plonów i szczęśliwego ich zebrania. jinaczi oni bë sa nie podnioslë. 
Zatem od najdawniejszych czasów okres żniwny był w centrum Baks (bakôrt, strëch, stôri)
zainteresowania ludności wiejskiej, która próbowała sobie okrasić To niesamowitych wprost rozmiarów snop sporządzony 
niesamowity trud odrobiną ludowej obrzędowości i zabawy. Słowa podczas dograbiania ostatnich kłosów zboża. Wiązano go zwykle 
wiążące się z obchodami czasu żniwnego to niewątpliwie: pogoda, kilkoma powrósłami, stawiano na polu i zabierano dopiero z ostatnią 
kosiarze, duchy pól, baks,  wieniec, śpiew, dożynki. furą zboża lub znosiła go z pola zamężna żniwiarka. Tutaj przestrzegano 
Pogoda bardzo, by nie wiązała go ani nie znosiła z pola panna, bo bakôrt 

Żniwa i plony bardzo są uzależnione od pogody, którą funkcjonuje w języku również jako określenie nieślubnego dziecka. 
próbowano sobie przepowiadać w pierwszej dekadzie lipca w dzień Kiedy baks był przynoszony przez żniwiarkę, oblewano ją obficie wodą, 
Siedmiu Braci Męczenników (10 lipca). Ze Słownika B. Sychty można co miało zagwarantować dostatek wody następnym urodzajom. Za 
wyczytać takie przysłowie: Czej na Sétmë Bracy Spiącëch padô, badze poddanie się tej magicznej czynności cały snop przechodził na jej 
padało sétmë niedzél, co niechybnie oznaczałoby deszcz podczas żniw. własność. Gdy snop przywoził furman na wozie, czekała go również 
W połowie lipca poważnie zabierano się już do pracy, bo przy podobna wodna fontanna, przed którą próbował się schronić pod 
sprzyjających warunkach pogodowych zaczynał się zwykle żniwny snopkami. Za fatygę woźnica i żniwiarze dostawali procentowe napoje. 
czas. Nie rozpoczynano jednak wcześniej niż po święcie Matczi Bosczi Dzień związania ostatniego snopa stawał się powodem skromnego 
Szkaplérzny (Jagodowi), tj. po 16 lipca. Ważną rolę w obrzędowości ma przyjęcia z tańcami (baksowinë, baksówka, ożniwinë, dożniwk).
też dzień św. Jakuba (25 lipca), bo w przysłowiach pojawia się Wieniec (koruna, żniwny wińc)
kilkakrotnie: Jakub secze, Anka piecze (26 VII); Na Swiatégo Jakuba Bogaty opis dożynkowego wieńca znajduje się w Słowniku
chleba nie kup, usecz, zemiel i upiecz; Na Jakuba smieje sa z biédë B. Sychty. Najczęściej był on splatany w kształcie korony. Plotły go 
Kaszuba. Wszystko to jednak pod warunkiem, że pogoda dopisuje, bo żniwiarki z kłosów, po sporządzeniu ostatniego snopa, i przyozdabiały 
jeśli nie, to komuda – przë żniwach zmuda. Dlatego też obserwacje polnymi kwiatami, jarzębiną oraz kolorowymi wstążkami. Z pola 
pogodowe zaczynano znacznie wcześniej, świadczą o tym m.in. takie znosiła go przodownica, zatykając wysoko na grabiach. Nie bez 
przysłowia: Chłodno w maju, badze zbożégo jak w raju; Mokri môj, znaczenia jest kolista forma wieńca, co pojawia się w wielu obrzędach
bëlny obrodzôj; W maju sniég to gnój na żëto. Kiedy wszystko w temacie i zwyczajach ludowych. Takie zamknięte koło ma swoje magiczne 
pogody szło po myśli rolnika, mógł się już cieszyć, że niechybnie uda znaczenie, a zatknięte na jego obwodzie rośliny mają gwarantować 
mu się skutecznie przepędzić Jôchima (symbol ubóstwa i głodu na wegetacyjną ciągłość, żywotność i plenność.  Żniwiarze przynosili 
przednówku). wieniec do gospodarza ze śpiewem na ustach, czasami wręczali go 
Kosiarze gospodyni. Nie obeszło się przy tym znowu bez polewania wodą, 

Dziś ta grupa pracowników polowych skutecznie zanikła za dlatego I. Trojanowska napisała w Bedekerze kaszubskim, że 
sprawą mechanizacji rolnictwa. Zapewne niejeden zapytany o znaczenie dożynkowymi osobliwościami na Kaszubach są baks i dëgus. Im więcej 
tego słowa musiałby przyznać, że nie rozumie jego znaczenia. Dawniej używano podczas żniwnych obchodów wody, tym lepsze miały być 
kosiarze stanowili ważną grupę pracowników, bo dzięki ich pracy przyszłe urodzaje, nie szczędzono jej zatem, choć trzeba ją było czerpać 
w stodole było zboże, a na stole chleb. Ubierali więc na rozpoczęcie swej ze studni lub przynosić z odległych zbiorników wodnych. Wieniec 

09 (279) wrzesień 2013
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KZPiT „Sierakowice” nagrodzony
na Festiwalu Bałtyckim w Szwecji

mniejszych rozmiarów przygotowywano zwykle w każdym gos-
podarstwie i święcono w święto Wniebowzięcia Maryi Panny
(15 sierpnia – Matczi Bosczi Zélny). Zawieszony w domu dostarczał 
potem poświęconego ziarna dodawanego do nowego siewu. Oprócz 
wianków ludzie niosą też w tym dniu do poświecenia bukiety z kłosów, 
kwiatów i ziół, których potem używają zgodnie z dawnymi 
wierzeniami.  
Śpiew

Wręczaniu dożynkowego wieńca zawsze towarzyszyły 
obrzędowe pieśni. Jedną z nich przytaczam, żeby unaocznić szeroki 
zakres tematyki, a także ciekawy sposób  wykorzystywany przez 
pracowników-żniwiarzy do zasygnalizowania gospodarzowi także 
różnych niedociągnięć, za co ten nie mógł się w takim momencie
w żaden sposób obruszyć.

Stoji bëlëca na odłogu,
dograbilismë, chwała Bogu!
Plón niesemë, plón, naszému jegomoscë w dóm.
Abë żëtko plónowało, po sto korcy z rzada dało,
plón niesemë, plón, naszému jegomoscë w dóm!
Dôjże, Boże, bë plónowało,
po sto korców z kopë dało.
Plón niesemë, plón…
Przede dwora z gwiôzd koruna,
jużesmë są z wińca doma.
Plón niesemë, plón…
Przede dwora sarna błądzy,
nasze państwo dobrze rządzy.
Plón niesemë, plón…
Przede dwora kaczczi w błoce,
nasza pani w samim złoce.
Plón niesemë, plón…
Przede dwora biôłi sznurek,
a nasz pan nibë Turek.
Plón niesemë, plón…
Przede dwora biôłi kamiéń,
beczka piwa stoji na nim.
Plón niesemë, plón…
Przede dwora zégar bije,
niech nasze państwo długo żëje.
Plón niesemë, plón…
Żebë i pani takô dobrô bëła
i ten wieniec odebrała.
Plón niesemë, plón…

Dożynki
Łęgowski w XIX wieku pisał: Po skończonych żniwach 

wszystkie narody po wsze czasy obchodzą uroczystości i zabawy, jest to 
objaw naturalny i prawie konieczny, bo najwięcej człowiek wtedy 
skłonny do zabawy, jeśli sam syty i swe stodoły i obory widzi napełnione 
obfitymi zbiorami. Po upływie ponad stu lat trochę się w żniwnej 
obrzędowości zmieniło, ale nadal organizowane są dożynki, teraz już 
jako święta lokalnej społeczności, masowe imprezy, często 
reżyserowane, gdzie rolę gospodarzy spełniają miejscowi włodarze. 
Połączone zwykle z występami zespołów folklorystycznych prezentują 
dorobek artystyczny społeczności i stają się coraz bardziej spektaklem, 
w którym wprawne oko ujrzy pierwowzór obrzędowości przodków,
a ucho, być może (jeśli reżyser o to zadba), usłyszy echa dawnych 
obrzędowych pieśni. Dobrze jednak, że w ogóle się odbywają, 
przypominając o konieczności dziękowania za plony, które nie zależą 
tylko od pracowitości i dobrej woli rolnika. 

Danuta Pioch

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” odniósł duży 
sukces na tegorocznym Festiwalu Bałtyckim w Karlshamn. Powrócił
z nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca dla zespołu spoza Szwecji. 
Uznano go za najbardziej ciekawą i interesującą grupę w dorocznym 
korowodzie festiwalowym. 

Festiwal Bałtycki organizowany jest już od ponad 40 lat i jest 
jedną z ważniejszych imprez kulturalnych w Szwecji. Słynie głównie
z muzyki, tańca i wystaw. W ramach Festiwalu odbywa się m.in. 
Konkurs Piosenki Nadbałtyckiej.  

Podczas kilkudniowego pobytu w Szwecji w drugiej połowie 
lipca zespół z Sierakowic dał kilka koncertów w miejscowych domach 
spokojnej starości oraz w centrum Karlshamn. Oprócz tego grupa wraz
z zespołami z innych krajów wzięła udział w paradzie festiwalowej.  

Komisja konkursowa umotywowała przyznanie nagrody 
zespołowi z Sierakowic umotywowała profesjonalnym tańcem, 
kaszubską muzyką, pięknymi, kolorowymi strojami ludowymi, a także 
talentem i dużą energią tańców. Jak zapewnia Karin Maltestam, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Szwedzko-Polskiego w Blekinge, 
występ sierakowickiej grupy na długo pozostanie w pamięci szwedzkiej 
publiczności. 

Niespodzianką dla zespołu był podarunek otrzymany od 
Towarzystwa Szwedzko-Polskiego. Sierakowiczanie otrzymali kom-
pletny strój ludowy damski i męski z regionu rzeszowskiego. 

AK, foto: GOK Sierakowice
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Nowy przedmiot nauczania w szkołach
Własna historia i kultura

Początek roku szkolnego 2013/14 przyniósł uczniom wskazanie dotyczące realizacji przedmiotu Własna historia i kultura.
pobierającym naukę języka kaszubskiego dodatkowy prezent w postaci Należy się cieszyć z gestu ustawodawcy wykonanego w 
przedmiotu Własna historia i kultura. Uczą się jej starsi uczniowie stronę Kaszubów, bo o ile kultura Kaszub jest niezwykle bogata i trochę 
uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego (w szkole podstawowej – może w regionie znana, to o własnej historii jego mieszkańcy wiedzą 
uczniowie klasy V; w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – niewiele lub prawie nic. Referują historię starożytnych Greków i 
uczniowie klasy II) w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Rzymian, a o swojej nie potrafią opowiadać. Aby tę sytuację poprawić, 

Od 1991 roku, kiedy to w szkołach rozpoczęto oficjalnie przez cały ubiegły rok szkolny nauczyciele języka kaszubskiego i 
uczyć języka kaszubskiego, kultura jest obecna jako nieodłączny historii przygotowywali się do prowadzenia nowego przedmiotu 
składnik nauczania tego przedmiotu. Podstawa programowa od uczestnicząc w kursie doskonalącym ich własne umiejętności, 
początku była tak skonstruowana, że zakładała realizację różnych pracowali także nad przygotowaniem programów nauczania 
edukacji, które prezentowały szeroko pojętą wiedzę o regionie przedmiotu. Zdecydowano, że w szkole podstawowej więcej treści 
kaszubskim. Hasłem spinającym wszystkie te edukacje może być z zostanie poświęconych kulturze; w gimnazjum połowa czasu -  historia, 
powodzeniem kultura, która jest sama w sobie obszernym i pojemnym druga – poświęcona kulturze; natomiast w szkole ponadgimnazjalnej 
komponentem. znacznie więcej treści z zakresu historii Kaszub i Pomorza.

Rozpoczęło się od Rozporządzenia Ministra Edukacji O tym, że kultura kaszubska jest niezwykle bogata i na pewno 
Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy nie zabraknie treści do realizacji z uczniami, niech zaświadczy poniższe 
programowej kształcenia ogólnego, gdzie znalazły się treści nauczania zestawienie działów na nią się składających. W obrębie kultury 
języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, a wśród celów m.in.. materialnej: budownictwo, wyposażenie domu, rolnictwo, obróbka 
takie: wprowadzenie uczniów w świat kultury poprzez poszukiwanie gleby, narzędzia, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo, 
korzeni kultury rodzimej, poznanie regionu i pogłębianie więzi hodowla zwierząt, pszczelarstwo, rybołówstwo, zbieractwo, łowiectwo, 
uczuciowej z nim, uczenie istnienia w kulturze, zwłaszcza w jej gospodarka leśna, surowce żywnościowe, pożywienie, rzemiosło, 
wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, tak aby stawała się tkactwo, przędzalnictwo, farbiarstwo, krawiectwo, ciesielstwo, 
wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka. bednarstwo,  kołodziejstwo, stolarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, 

Oprócz wyżej wspomnianych treści znalazły się w tym kowalstwo, rożkarstwo, bursztyniarstwo, zabawkarstwo, transport 
rozporządzeniu również zapisy dotyczące ścieżki edukacyjnej  lądowy, transport wodny, odzież, strój, haft.
Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, którą Nie mniej okazała jest także kultura duchowa. W tym zakresie 
zobligowani byli realizować wszyscy nauczyciele w szkole. W tym dorobek społeczności kaszubskiej można analizować w takich działach: 
bloku znalazły się takie zadania: umożliwianie poznania regionu i jego demonologia, folklor, legendy, podania, opowiadania, bajki, 
kultury, wprowadzanie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, przysłowia, pieśni, literatura, zagadki i łamigłówki, odliczanki, 
kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości rymowanki, zwyczaje, obrzędy, prawo zwyczajowe, medycyna ludowa, 
regionalnej. zioła lecznicze, przygotowanie i podawanie leków, kosmetyka ludowa, 

Kolejne rozporządzenie (Ministra Edukacji Narodowej i weterynaria ludowa, sztuka ludowa (rzeźba kultowa, rzeźba świecka, 
Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej zdobnictwo, plastyka), meteorologia ludowa, magia, zamawianie.
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w Każda z wymienionych wyżej części składowych kultury 
poszczególnych typach szkół) jeszcze nie wprowadza pojęcia język może być dalej rozwijana. Do tego dołączy także szerokie spektrum 
kaszubski, podstawa programowa nadal jest wspólna dla wszystkich historycznej wiedzy i powstanie z tego regularny kurs tego, co każdy 
mniejszości. Cele, zadania i treści nauczania przedmiotu są bardzo mieszkaniec regionu wiedzieć powinien. Na pewno edukowanie 
zbliżone do określonych w 1999 roku. Sporo w tym dokumencie także młodzieży przyniesie pozytywny efekt – Kaszubi nie będą już 
mówi się o kulturze. indolentami w zakresie wiedzy na własny temat.

Przełomowym momentem dla statusu języka kaszubskiego w 
Danuta Piochszkole jest rok 2005, kiedy to zostaje ogłoszona Ustawa o 

mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym (tu 
kaszubskim). Od tej chwili język i kultura kaszubska stają się 
chronionym prawnie elementem kultury ogólnopolskiej i przedmiotem 
troski organów administracji rządowej. Zupełnie inną terminologię 
prezentuje zatem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół. Pojawia się w niej rozgraniczenie na język mniejszości narodowej 
lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski. Wśród celów 
wiele sformułowań wprost lub pośrednio wiąże się z tematyką 
kulturową. Są tu m.in. takie zapisy: uczeń poznaje elementy przyrody, 
kultury materialnej i duchowej Kaszub, dostrzega różne wzorce 
kulturowe i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość, rozpoznaje 
cechy kultury Kaszub i języka kaszubskiego, wykazuje się 
podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, geografią, 
przyrodą, kulturą materialną i duchową Kaszub.

Kultura i historia Kaszub, które pojawiały się dotąd w 
rozporządzeniach jako składniki podstawy programowej języka 
kaszubskiego, otrzymują wreszcie swój własny i niepodważalny status, 
zagwarantowany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia  4. 04.2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. W przedmiotowym rozporządzeniu pojawia się 
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Rozpoczęła się rekrutacja do projektów edukacyjnych

Gmina Sierakowice zaprasza uczniów szkół podstawowych Gmina Sierakowice zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych 
do udziału w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na do udziału w projekcie „Kompetencje kluczowe najważniejsze
wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Siera- w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą 
kowice”. Projekt skierowany jest do dzieci uczących się w klasach jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice”. Projekt 
IV-VI w następujących szkołach podstawowych:  w Sierakowicach, skierowany jest do młodzieży uczącej się w następujących szkołach: 
Gowidlinie, Jelonku, Lisich Jamach, Puzdrowie, Gowidlinie, Gimnazjum w Sierakowicach, Gimnazjum  w Kamienicy Królewskiej, 
Łyśniewie, Załakowie, Kamienicy Królewskiej, Mojuszu. Gimnazjum w Tuchlinie, Gimnazjum w Gowidlinie.

W ramach projektu zaplanowano następujące typy zajęć: W ramach projektu zaplanowano następujące typy zajęć:
1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyka, 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyka,
j. polski, j. angielski i przyroda, skierowane do uczniów chcących j. polski, j. angielski , fizyka, chemia, biologia, geografia, skierowane do 
rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.  uczniów chcących rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.  
2. Zajęcia rozwijające i zmniejszające dysproporcje w kształ- 2. Zajęcia rozwijające i zmniejszające dysproporcje w kształ-
ceniu oraz zajęcia specjalistyczne: j. polski, matematyka, przyroda, ceniu oraz zajęcia specjalistyczne: matematyka, j. polski, fizyka, 
logopedia, terapia pedagogiczna i socjoterapia. chemia, biologia, geografia, logopedia, terapia pedagogiczna i zajęcia 

Ponadto w ramach projektu uczniom zapewniona zostanie socjoterapeutyczne. 
opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz zostanie utworzony Ponadto w ramach projektu uczniom zapewniona zostanie 
Szkolny Ośrodek Kariery. Jako urozmaicenie oferty edukacyjnej dla opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz zostanie utworzony 
uczestników projektu zaplanowano szereg wyjazdów edukacyjnych. Szkolny Ośrodek Kariery. Jako urozmaicenie oferty edukacyjnej dla 

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie poprawnie uczestników projektu zaplanowano szereg wyjazdów edukacyjnych. 
wypełnionej deklaracji uczestnictwa. Szczegółowych informacji Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie poprawnie 
udzielają nauczyciele w szkołach podstawowych Gminy Sierakowice wypełnionej deklaracji uczestnictwa. Szczegółowych informacji 
oraz Biuro Projektu: 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, pokój nr 203, udzielają nauczyciele w szkołach gimnazjalnych oraz Biuro Projektu: 
tel. 58 681 95 11. 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, pokój nr 203, tel. 58 681 95 11.

Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i ja” 
Niezwykłe, wzruszające, wzbudzające któremu dostrzegli, co tak naprawdę jest ważne w życiu, 

refleksję, ale jednocześnie dające nadzieję i moty- odzyskali wiarę w siebie i w Boga. Pokazują, że można żyć 
wujące – tak w kilku słowach można podsumować pełnią życia, a przede wszystkim, że można żyć dla innych, nie 
filmy, jakie mogliśmy obejrzeć podczas Małego tylko dla siebie. 
Festiwalu Filmowego. Mały Festiwal w ramach Z filmów wyłania się bardzo optymistyczne 
Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty przesłanie: każdy z nas ma w sobie moc, aby walczyć z prze-
i Ja” zorganizowało w dniach 3-6 września Starostwo ciwnościami losu. Na pewno nie będzie łatwo, ale jak mówi 
Powiatowe przy współudziale instytucji kulturalnych jeden z bohaterów filmu „Cyrk motyli” – im trudniejsza jest 
i stowarzyszeń działających na terenie powiatu walka, tym wspanialsze zwycięstwo.
kartuskiego. Pokazom filmowym towarzyszyły Wspomniane filmy można obejrzeć w serwisie 
dyskusje, koncerty, zawody sportowe i konferencje. YouTube w internecie, do czego gorąco zachęcam.   
W całej Polsce do festiwalu przystąpiło zaledwie 27 

Tekst i foto: AKmiejscowości, a Powiat Kartuski jako jedyny
w województwie pomorskim. 

Ideą Europejskiego Festiwalu Filmowego 
„Integracja Ty i Ja” , odbywającego się w Koszalinie, jest integracja środowisk 
osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentację filmów
o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych. Uniwersalne przesłanie 
tych filmów zawiera się w przekonaniu o głębokim sensie zmagania z własnym 
losem, pokonywania barier i odnajdowania drugiego człowieka. 

W Sierakowicach mieliśmy okazję obejrzeć trzy filmy. Dwa z nich – 
„Cyrk motyli” i „Ołówek” – zostały wyświetlone 4 września w siedzibie filii 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Po projekcji miała miejsce 
debata prowadzona przez psychologa Bartosza Łapę. Natomiast trzeci film – 
„Metr nad ziemią” – publiczność obejrzała w Drewnianym Zabytkowym Kościele 
w piątkowe popołudnie 6 września. Po filmie niezwykły koncert dała Renata 
Galik, utalentowana i wrażliwa osoba, laureatka wielu konkursów wokalnych, 
poetka, autorka tekstów piosenek i kompozytorka. 

Bohaterowie zaprezentowanych podczas festiwalu filmów są osobami 
niepełnosprawnymi, które udowadniają, że mimo pewnych ograniczeń można 
prowadzić niezwykłe życie. Swoją niepełnosprawność traktują jako dar, dzięki 

Staropolskie Bóg zapłać
Panu Krzysztofowi Andryskowskiemu

Panu Zbigniewowi Fularczykowi
Pani Joannie Lejk

za okazaną pomoc i zaangażowanie
w ratowaniu życia mamy,

a także wszystkim uczestnikom wyjazdu 
na Litwę

za okazaną troskę i pomoc
- składa córka Gabriela z rodziną.



18

Kilkanaście osób z sierakowickiej filii Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym bardzo aktywnie spędziło ostatnie 
dni wakacji. Wzięli udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej, a główną 
atrakcją wyjazdu był jednodniowy pobyt w Pradze. 

Do Srebrnej Góry wycieczkowicze dotarli wieczorem 28 
sierpnia. Zostali zakwaterowani w pięknie odrestaurowanych dawnych 
koszarach pruskich. Następnego dnia zwiedzili Twierdzę 
Srebrnogórską, po której oprowadził przewodnik przebrany w strój z 
epoki napoleońskiej. Po południu udali się do Kłodzka i Bardo. Kolejny 
dzień przywitali wyjazdem do Pragi. Stolica Czech ze swymi najbardziej 
znanymi zabytkami i miejscami – Hradczany, katedra św. Wita, most 
Karola, Złota Uliczka, dzielnica żydowska – zachwyciła i zauroczyła 
wszystkich. W przerwie pomiędzy zwiedzaniem była okazja, aby 
skosztować specjałów czeskiej kuchni. Kolejny dzień to dalsze 
zwiedzanie. Tym razem Wambierzyce i Kudowa Zdrój, gdzie 
niesamowite wrażenie na wszystkich zrobiła kaplica czaszek. Natomiast 
w Polanicy Zdroju grupa odwiedziła pijalnię wód i park zdrojowy. Na 
zakończenie wyjazdu odbyła się biesiada podsumowująca. Pierwszego 
września wycieczkowicze zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili do 
domów.

Z życia filii SPON
W Kotlinie Kłodzkiej i Pradze
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Fifi to dwumiesięczna suczka, która szuka 
nowego domu i kochających właścicieli. Osoby 
zainteresowane przygarnięciem Fifi proszę o kontakt, 
tel. 725 574 338.

Przygarnij Fifi



19

Promocja książki „Fotograficzne promieniowanie tła.
Wspomnienia syna polskiego pocztowca z Wolnego Miasta Gdańska”

12 października o godz. 16.00 w sali konferencyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach odbędzie się promocja 
książki Zygfryda Stefana Mielewczyka „Fotograficzne promieniowanie 
tła. Wspomnienia syna polskiego pocztowca z Wolnego Miasta Gdańska”.

Autor książki zmarł w 2011 r. Był ekonomistą i filozofem. Jego 
rodzina wywodzi się z Tuchlina, później mieszkała w Długim Krzu. Pod 
koniec lat dwudziestych XX w. przeniosła się do Wolnego Miasta 
Gdańska. Książka opowiada o życiu w Gdańsku i na Kaszubach w latach 
międzywojennych i w czasie okupacji. Jest rodzinną historią spisaną
w oparciu o zdjęcia zachowane w domowym archiwum. Ożywia 
uchwycone na zdjęciach postacie i sytuacje z wizyt w rodzinnych 
stronach.

Podczas spotkania wydawcy wspomnień zaprezentują zdjęcia, 
jakie w książce nie zostały zamieszczone, ukazujące gminę Sierakowice, 
a także Staniszewo i Stężycę. 

Pierwsza promocja książki miała miejsce 1 września br.
w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Publikacja ukazała się nakładem 
wydawnictwa Oskar. 

Organizatorami spotkania jest Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice. 

Przodkowie po mieczu i po kądzieli 
(fragment książki)

Moi dziadkowie po mieczu – Barbara (1870-1943), z domu 
Labuda, i Rudolf Jakub (1864-1942) – pobrali się 5 lutego 1889 roku

(Schoppa), skąd pochodziła Barbara, a potem w pobliskiej Bąckiej Hucie w Sierakowicach. Początkowo prowadzili gospodarstwo rolne w Szopie 
(Bontscherhütte). Kto kocha przyrodę, znajdzie Bącką Hutę między 
dwoma ptasimi rezerwatami w Lasach Mirachowskich: Kurze Grzędy
i Staniszewskie Błota. Następnie dziadkowie kupili duże gospodarstwo
w Tuchlinie Wybudowaniu, zaś po pierwszej wojnie światowej osiedlili 
się w Długim Krzu. Wszystkie te wioski należą dziś do gminy 
Sierakowice w powiecie kartuskim.

Matka mojej babki pochodziła z rodziny Piekarskich
z miejscowości Boor w powiecie kartuskim. Z kolei jej matka, Ewa, 
urodziła się w rodzinie Petrowskich. O Piekarskich i Petrowskich nic nie 
wiem.

Ojciec naszej babci Barbary nazywał się Jan Michał Labuda
i był synem Józefa Labudy oraz Konstancji Klawikowskiej. Natomiast 
ojcem Rudolfa Jakuba był Martin Mielewczyk, urodzony w Gowidlinie
w 1822 roku. Matka Rudolfa, Marianna, pochodziła z rodziny 
Mielewczyków. Pewnie była jakąś dalszą kuzynką Martina. Urodziła się 
w 1824 roku w Gowidlinie. Jej ojciec miał na imię Lorenc, a matka – 
Luiza, z domu Szarka.

Ojcem Martina, czyli moim prapradziadkiem, był Tomasz 
Mielewczyk, a jego matką Zuzanna, z domu Ramczyk. O Tomaszu nie ma 
dokumentów metrykalnych, poza metryką urodzenia jego syna Martina, 
gdzie wymieniony jest jako ojciec narodzonego. W połowie ostatniej 
wojny światowej córki oraz, ale rzadziej, synowie dziadka Rudolfa
w rodzinnych rozmowach czasami wspominali, że ich pradziadek Tomasz 
pochodził aż z dalekiego Braunau w Austrii.

Moja opiekunka i wychowawczyni po śmierci mamy, Marta, 
przy opowiadaniu o Braunau była zazwyczaj podniecona. Nie wiedząc 
jak ostatecznie potoczy się tragiczna wojna przezornie uczyła mnie
i polskiego, i niemieckiego. Dostałem też od niej duży atlas świata 
(Deutscher Schulatlas), wydany w 1943 roku. Podobał mi się, ale rzadko 
do niego zaglądałem, bo miałem wiele różnych zadań i ćwiczeń „po dupie 
do rozumu”. Mało mnie wtedy interesował Tomasz z Braunau.
Z pewnością byłem wtedy rozżalony i zagniewany.

Po wojnie zapomniałem o atlasie, ale zachowałem go na 
pamiątkę tamtej edukacji. W młodości, a może później, znów zajrzałem 
do niego. Miał już wypłowiałe okładki. Na stronie 13 pokazano Wielkie 
Niemcy (Grosdeutschland als Lebensraum) i największe miasta III 
Rzeszy w 1933 roku, dołączoną Austrię oraz dalsze zdobycze terytorialne 
w środkowej Europie. Pomiędzy Linz a Salzburgiem, tuż przy dawnej 
granicy z Bawarią, zaznaczono tym samym kółkiem małe, 
trzydziestotysięczne wówczas, Braunau. Dowiedziałem się, że w 1889 
roku urodził się w nim Adolf Hitler.

Chór Lutnia z Sierakowic, w którym śpiewała Marta Mielewczyk
(stoi w drugim rzędzie, druga z prawej);

fotografia pochodzi prawdopodobnie z 1917 r.

Ksiądz Walter Reiche, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach; 
zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1943 r.

w dniu pogrzebu matki Autora wspomnień

Z wizytą u Teofilii Kwidzyńskiej w Staniszewie. Na zdjęciu od prawej: Rudolf, 
Barbara i Franek Mielewczykowie, Teofilia Kwidzyńska, Agnieszka Stenka, 

Marta Stenka (córka Teofilii). W oknie jest Alojzy Stenka, mąż Marty.

Kamienica Królewska (1943 r.). Pogrzeb matki Autora wspomnień
– Agaty Mielewczyk, z d. Pawelczyk.

Michał Mielewczyk w 
niemieckim mundurze 
kolejowym z matką 
Barbarą podczas 
odwiedzin w Długim Krzu 
(lata 40. XX w.)

Długi Kierz (1939 r.); jubileusz 50-lecia (Złote Gody) małżeństwa Barbary 
(z d. Labuda) i Rudolfa Mielewczyków. Na zdjęciu: pierwszy rząd od 
prawej: Michał, Leon, Brunon i Ludwik Mielewczykowie, drugi rząd: 

Rudolf, Barbara i Matylda (najstarsze dziecko) Mielewczykowie, trzeci 
rząd: Marta (pierwsza z prawej), Franek Mielewczyk (w środku), Teofilia 

Kwidzyńska ze Staniszewa (siostra Rudolfa, pierwsza z lewej)

Michał i Franciszek 
Mielewczykowie (obaj

z prawej strony) w czasie 
odwiedzin w Długim 

Krzu; na zdjęciu są m.in. 
z rodzicami Barbarą

i Rudolfem oraz z siostrą 
Martą (siedzi pierwsza

z lewej strony)
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Zajęcia dodatkowe:Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

  - logopedia
 - język angielski
 - rytmika

  - logopedia
 - język angielski
 - rytmika

roku urodził się w nim Adolf Hitler.
Po wojnie, tam gdzie mieszkałem, mówienie o dalekim przodku, co 

podobno pochodził z austriackiego miasteczka Braunau, gdzie później urodził 
się Führer, nie zostałoby dobrze odebrane. Ryzykowało się młodzieżową 
dintojrę i starożytny ostracyzm. Co z tego, że prapradziadek Tomasz urodził 
się, jak szacuję z metryk, około 1793-1795 roku, czyli 94-96 lat wcześniej niż 
Adolf Hitler, ten opętany geniusz zła z Austrii, jak go po wojnie nazywali 
niektórzy historycy idei i politolodzy z Zachodu.

Wróćmy jednak do czasów bliższych Barbary i Rudolfa. Moi 
dziadkowie doczekali się dziesięciorga dzieci. Najstarszy Adam Stefan 
(urodził się siedem lat po ślubie rodziców) zginął na froncie I wojny światowej, 
Ludwik i Leon urodzili się w Bąckiej Hucie pod koniec XIX wieku, zaś 
Matylda, Rozalia, Marta, Barbara, Brunon, Franek i Michał przyszli na świat
w Tuchlinie Wybudowaniu.

Szkoda, że tak mało wiem o rodzinie mojej matki, poza tym, że 
babcia Walentyna Pawelczyk pochodziła z domu Sobiszów. Jakiś krewny z jej 
rodziny, chyba brat, mieszkał w Kościerzynie. Powiedziała mi kiedyś o tym 
starsza kuzynka Stanisława Szyca z Chmielna. Zaś dziadek Józef Pawelczyk 
był rolnikiem, ale dość wcześnie zmarł.

Gdy 17 kwietnia 1998 roku w amerykańskim promie Columbia 
wystartował w kosmos James Pawelczyk, mówiący, że jest Polakiem, 
dziennikarze szukali jego przodków również na Kaszubach.
W „Rejsach”, dodatku do „Dziennika Bałtyckiego” z 24 kwietnia 1998 roku 
(nr 96), ukazał się tekst Marii Giedz o Janie Pawelczyku z Lęborka. Ród 
Pawelczyków wywodzi się z Paczewa. Jest to maleńka wieś położona nad 
Czarną Wodą, pomiędzy Sierakowicami i Kamienicą Królewską (…) – czytamy 
w reportażu. I dalej: Pawelczyki mieszkają na Kaszubach od dawna, nie znam 
jednak całej historii rodu – mówi pan Jan. – Bracia mojego dziadka mieszkali 
w Kamienicy Królewskiej. To była biedna rodzina. Mieli kawałek ziemi i ją 
uprawiali. Mój ojciec, też Jan, był najstarszy. Przeniósł się do Paczewa. Miał 
czterech braci: Augustyna, policjanta spod Wilna (zginął na wzgórzach Monte 
Cassino), Leona, z którym zamieszkał w Paczewie, oraz Józefa i Bernarda. Ci 
dwaj ostatni bracia, tuż po pierwszej wojnie światowej, w 1920 r. 
wyemigrowali do Niemiec.

Od matki, Augustyny Pawelczyk, pan Jan dowiedział się, że
w 1944 roku na dom Józefa w Dortmundzie spadła bomba. Na szczęście 
rodzina ocalała, zdecydowała się jednak przenieść do Stanów Zjednoczonych.

W czasie wojny, gdy do czerwca 1943 roku mieszkaliśmy
z mamą w Kamienicy Królewskiej, dowiedziałem się, że mamy krewnych ze 
strony dziadka Pawelczyka właśnie w Paczewie. Gdy była ładna pogoda, latem 
1942 i 1943 roku szliśmy z babcią Walentyną, nieraz z ciocią Otylią lub
z poważną ciocią Anastazją – siostrami mamy – na niedzielne nabożeństwa do 
kościoła parafialnego w Sierakowicach. To była dla mnie podniecająca i nieraz 
męcząca droga. Liczyła może około pięć kilometrów. Albo cztery. Ostre słońce 
świeciło w głowę. Z domu szło się wówczas koło niedokończonej przed wojną 
szkoły do mostu kolejowego, potem wąską ścieżką wzdłuż torów kolejowych. 
Już przy pierwszym moście kolejowym miało się po prawej stronie dość 
głęboką i rozległą dolinę kwitnących łąk z podzielonymi w kwadraty
i prostokąty kanałami, z małą rzeczką pośrodku, która przy drugim wówczas 
zabudowaniu we wsi wpływała do Jeziora Kamienickiego. Następnie szło się 
górą pół kilometra, drogą z widokiem na wzgórza i jeszcze jedną doliną. Po 
przeciwnej stronie doliny pokazywano mi, że tam, za lasem, mieszkają nasi 
krewni Pawelczykowie.

09 (279) wrzesień 2013
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Finał akcji „Uśmiechem do szkoły”

Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wsparli akcję „Z uśmiechem do szkoły”. Od 22 
lipca do 23 sierpnia 2013r. w wybranych sklepach można było składać 
dary w postaci różnych przyborów szkolnych. Dzięki  podjętej 

inicjatywie obdarowanych, m.in.. zeszytami, kredkami, piórnikami 
itd. zostało 30 dzieci z terenu naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi udało się wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Raz jeszcze 
dziękujemy i zachęcamy do dalszego wspierania naszych działań.

Karolina Radowska

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach reprezentujący Powiat Kartuski w sprawach 
gospodarowania nieruchomościami, działając na podstawie 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 
informuje, że wywiesił w siedzibie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach przy ul. Dworcowej 3 
ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu 
do najmu w trybie bezprzetargowym:    

    
- lokalu na cele usługowe w budynku stanowiącym własność 
Powiatu Kartuskiego, zlokalizowanym na terenie działki
o numerze 472/8,  położonej w Sierakowicach, ul. Dwor-
cowa 3;

- sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu 
Kartuskiego, zlokalizowanej na terenie działki nr 472/8, 
położonej w Sierakowicach ul. Dworcowa 3;

- sali dydaktycznej zlokalizowanej w budynku szkolnym 
stanowiącym własność Powiatu Kartuskiego, zlokali-
zowanym na terenie działki nr 472/8, położonej w Się-
rakowicach, ul. Dworcowa 3;

- pracowni komputerowej zlokalizowanej w budynku 
szkolnym stanowiącym własność Powiatu Kartuskiego, 
zlokalizowanym na terenie działki nr 472/8, położonej
w Sierakowicach, ul. Dworcowa 3.

Inauguracja roku szkolnego w ZSP

Drugiego września społeczność Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach 
uroczyście obchodziła rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. 
Gospodarzami uroczystości byli: dyrektor ZSP Grzegorz Machola 
oraz dyrektor ZSZ – Krystyna Formela. W akademii udział wzięli: 
Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
Jolanta Tersa, Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, Komendant 
Policji w Sierakowicach Krzysztof Krużycki, przewodnicząca Rady 
Rodziców przy ZSP – Elżbieta Lejkowska oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców przy ZSZ Ewa Grzenkowicz. Spotkanie nie mogło się 
oczywiście odbyć bez wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich 
uczniów szkoły. 

Apel poprowadzili przedstawiciele społeczności uczniow-
skiej: Justyna Cybula oraz Mateusz Reuter. Tradycyjnie uczczono 
minutą ciszy pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Następnie 
delegacja uczniów udała się pod pomnik upamiętniający śmierć 243 
ofiar wojny z gminy Sierakowice, gdzie złożyła symboliczną wiązankę 
kwiatów. 

Wraz z pierwszym września 2013 roku obowiązki dyrektora 
Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych w Sierakowicach przejął pan 
Grzegorz Machola. Ustępującej pani dyrektor Alicji Ludwikowskiej 
wyrazy uznania za trud i zaangażowanie włożone w zarządzanie szkołą 
złożyli: Jolanta Tersa, dyrekcja ZSP, przewodnicząca Rady Rodziców 
Elżbieta Lejkowska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
Karol Bronk.

wychowankowie wraz z opiekunami rozeszli się do sal, a następnie 
Dyrektor Grzegorz Machola w swym uroczystym prze-

wspólnie udali się na mszę świętą do kościoła pod wezwaniem św. 
mówieniu skierował wiele ciepłych słów do całej społeczności 

Marcina. Tradycyjnie na Eucharystii młodzież spotkała się
szkolnej, a szczególnie do uczniów klas pierwszych oraz nauczycieli, 

z kombatantami z naszego regionu.
którzy rozpoczęli pracę w szkole przy ul. Dworcowej 3: Angeliki 

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii na naszej Teodoruk, Bożeny Zanewycz oraz Agnieszki Paczoski. Bardzo gorąco 
stronie internetowej. Widać na nich uśmiechnięte twarze, zarówno przywitano również wracającego po rocznym urlopie pana Witolda 
uczniów, jak i nauczycieli. Oby uśmiech ten gościł na naszych Kotlengę. 
twarzach przez cały rok szkolny! Wszystkim uczniom życzymy wielu 

Charakter wydarzenia oraz związana z nim atmosfera 
sukcesów oraz samych szóstek i piątek! Powodzenia! 

wpłynęły na niecodzienny porządek tego dnia. Udało nam się połączyć 
oficjalną akademię ze spotkaniami w salach lekcyjnych. Po apelu Renata Brzezińska

Grzegorz Machola, nowy dyrektor placówki
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Nowe projekty realizowane w naszej szkole

ZSP w Sierakowicach otrzymał dofinansowanie 
na realizację dwóch projektów wielostronnych Comenius 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 
Uczniowie i nauczyciele rozpoczną realizację projektów 
we wrześniu 2013r.

Projekt Move! - to projekt, w którym uczniowie 
zaangażowani są w zajęcia sportowe celem zwiększenia 
świadomości na temat korzyści płynących z regularnych 
ćwiczeń fizycznych. Uczniowie przygotowują lekcję WF 
w swoich szkołach. Następnie przedstawiają zaplanowane 
zajęcia partnerom podczas wizyty zagranicznej, 
zapraszając do aktywnego uczestnictwa wszystkich 
uczniów szkół partnerskich. Aby zapewnić różnorodność 
ćwiczeń, muszą wykazać się kreatywnością i przygotować 
za każdym razem inną lekcję. Odbędą się więc lekcje: na 
zewnątrz, z piłką, na siłowni, dowolna oraz lekcja
z elementami kulturowymi. Ta ostatnia kategoria pozwoli  
zaprezentować różnice międzykulturowe (może być oparta 
na narodowym tańcu lub sporcie).

Partnerzy: Czechy, Turcja, Hiszpania.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów 

Technikum.
Koordynator – Aleksandra Klaman-Chmielew-

ska.
Projekt „Uchwyć świat na zdjęciu” - to projekt 

dla miłośników fotografii oraz członków szkolnego koła 
fotograficznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach. Celem projektu jest promowanie wśród 
uczniów fotografii jako formy wyrazu artystycznego. 
Uczestnicy wezmą udział w serii szkoleń i warsztatów
w kraju, jak i za granicą, które pozwolą im doskonalić 
umiejętności obsługi sprzętu fotograficznego oraz 
budowania kadru. Projekt kładzie nacisk na zadania 
praktyczne, konkursy między partnerami i organizację 
wystaw prac uczestników we wszystkich krajach 
partnerskich.
Partnerzy: Niemcy, Turcja, Finlandia, Chorwacja, Hisz-
pania.
Projekt przeznaczony dla uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego.
Koordynator – Dawid Chmielewski.

Oba projekty pomyślane są zgodnie z zało-
żeniami „pracy w projekcie”, który wymaga pełnego 
zaangażowania uczniów w proces podejmowania decyzji i 
realizacji zadań, rozwija ich zdolności do współpracy
z innymi oraz zwiększa ich motywację i kreatywność.

Aleksandra Klaman-Chmielewska, Dawid 
Chmielewski

Sekcja nauki gry na instrumentach    
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela  tel. kom. 697 005 303
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
Wtorek: zajęcia gitarowe w godz. 16.00 – 18.00

Sekcja nauki gry na instrumentach    
skrzypce - instruktor: mgr Michał Szczypiorski  tel. kom. 606 141 870
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
sobota od godz. 9.00
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie - poniedziałek od godz.15.00 

Sekcja nauki  indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas
instruktor: mgr Witold Baska tel. kom. 609 797 520  
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00 – 20.00  
Wtorek godz. 14.00 – 20.00 
czwartek godz. 14.00 – 20.00
piątek godz. 14.00 – 18.00
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie - środa godz. 14.00 – 20.00

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
kierownik: Irena Kulwikowska – tel. kom. 694 468 874
konsultant muzyczny: etnomuzykolog - mgr Witold Treder
choreografia: mgr Irena Warmowska   
instruktor muzyki: mgr Witold Baska       
zajęcia w sali OSP w Sierakowicach
piątek godz. 18.00 – 20.00

Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin – tel. kom. 607 899 129
grupy taneczne Szkoła Podstawowa w Sierakowicach:
(spotkanie organizacyjne 7 października 2013 r.)
Poniedziałek: grupa młodsza w godz. 16.00 – 17.00
grupa starsza w godz. 17.00 – 18.00

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice  
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski – tel. kom. 660 754 162 
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
piątek  godz. 20.00 – 22.00

Ekspozycja Stała Muzealna 
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 58 681 62 14
lekcje regionalne:
poniedziałek i środa – 9.00 – 14.00 
zwiedzanie bez regionalisty: wtorek-czwartek-piątek – 9.00 – 16.00

Harmonogram Sekcji Stałych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
w roku szkolnym 2013/2014

Tel. 881 776 157Tel. 881 776 157.pl.pl

WYNAJEMWYNAJEM

SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
RĘBAKÓWRĘBAKÓW
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Pomorze na morze
 Uczniowie na pokładzie Zawiszy Czarnego

Stu dwudziestu uczniów ze szkół gminy Sierakowice wzięło 
udział w rejsach żaglowcem Zawisza Czarny po Zatoce Gdańskiej. 
Rejsy zorganizowano w ramach drugiej edycji projektu Pomorskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego „Pomorze na morze”.   

12 września młodzież z naszej gminy mogła przeżyć 
żeglarską przygodę. Załoga Centrum Wychowania Morskiego ZHP
w Gdyni, które jest armatorem Zawiszy, zapewniła uczestnikom 
aktywne żeglowanie. Młodzież stawiała i zrzucała żagle, a także 
wchodziła na maszty. 

Po zejściu na ląd grupy zwiedzały legendarny jacht Opty 
Leonida Teligi, na którym opłynął on samotnie świat dookoła jako 
pierwszy Polak w historii. Jednostkę można oglądać w Jacht Klubie 
Morskim Gryf. Przebieg historycznego rejsu słynnego żeglarza 
uczestnicy projektu mogli poznać z pokazywanego im filmu 
dokumentalnego.

Koszty rejsów pokrył Pomorski Okręgowy Związek 
Żeglarski, natomiast przejazd uczniów sfinansował Wójt Gminy 
Sierakowice. 

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Kaszub 2013 w klasach OPTIMIST i VAURIEN 
W dniach 7 i 8 września na Jeziorze Kamienickim miały 

miejsce Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Kaszub w klasach 
OPTIMIST i VAURIEN. W regatach startowało 46 żeglarzy na 36 
jachtach, odbyło się 6 wyścigów. W kolejnych dwóch dniach regat 
pogoda była rewelacyjna i wyjątkowo sprzyjająca żeglarzom. 

Były to faktyczne „Żeglarskie Mistrzostwa Kaszub”, gdyż 
gościliśmy żeglarzy nie tylko z powiatu kartuskiego, ale również 
bardzo mocnych kaszubskich ośrodków żeglarskich z Gdyni i Pucka.

Wyniki regat:
OPTIMIST 
1. Alan Kocięba OPTI Gdynia
2. Wiktor Maszota UKS WIKING Kamienica Królewska
3. Victoria Farrvov UKŻ LAMELKA Kartuzy

OPTIMIST grupa „0” XIV regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego”:
1. Patryk Kukowski ZATOKA Puck Duża wstęga (startowało 8 jachtów) – wyścig wygrała 
2. Łukasz Lubotzki UKS WIKING Kamienica Królewska załoga z klubu UKS WIKING z Kamienicy Królewskiej w składzie: 
3. Jan Wardziński STAL Gdynia sternik Przemysław Okuniewski z załogą Dariuszem Dampsem na 

jachcie klasy VAURIEN. 
Klasa VAURIEN Mała wstęga (startowało 28 jachtów) – wyścig o małą 
1. Przemysław Okuniewski i Darek Damps UKS WIKING Kamienica Błękitną Wstęgę wygrał Alan Kocięba z Klubu OPTI Gdynia na 
Królewska jachcie klasy OPTIMIST.
2. Iza Satrjan i Sebastian Westfal UKŻ LAMELKA Kartuzy Zawodom sędziował Waldemar Piasecki.
3. Alicja Bronk i Izabela Lampe UKŻ LAMELKA Kartuzy Lechosław Borkowski

OPYIMISTY przed startem

Foto: Agata Tarasiuk
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Turniej eliminacyjny o Puchar Donalda Tuska 

W dniach od 9 do 11 wrześ-
nia rozegrane zostały eliminacje gminne do 
Turnieju o Puchar Donalda Tuska w piłce 
nożnej. Eliminacje rozegrano w czterech 
kategoriach: chłopcy starsi 2000/2001, 
chłopcy młodsi 2002/2003, dziewczęta 
starsze 2000/2001 oraz dziewczęta młodsze 
2002/2003.

Pierwszego dnia rozegrany został 
turniej eliminacyjny chłopców starszych. 
Do udziału zgłosiło się pięć zespołów,
a bezapelacyjne zwycięstwo odniosła Mała 
Szkoła w Szopie. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z Zespołu Szkół w Gowid-
linie, a trzecie z Zespołu Szkół w Tuchlinie. 

Dziesiątego września rozegrany 
został turniej eliminacyjny chłopców 
młodszych, do którego zgłosiło się dziewięć 
szkół podstawowych, co jest znakomitym 
wynikiem. Zespoły podzielono na dwie 
grupy, a mecze rozgrywane były na dwóch 
boiskach. Sporo emocji przyniosły półfinały 
oraz sam finał, gdzie do wyłonienia 
zwycięzców potrzebne były rzuty karne. 
Pierwsze miejsce zajęli chłopcy z SP 
Sierakowice, drugie – z Zespołu Szkół
w Gowidlinie, a trzecie chłopcy z Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej. 

Trzeciego dnia rozgrywek do gry 
przystąpiły dziewczęta starsze 2000/2001 oraz młodsze 
2002/2003.W obu kategoriach zgłosiły się po trzy zespoły, walki 
było co niemiara, pomimo padającego deszczu. W kategorii 
dziewcząt starszych pierwsze miejsce zdobyły przedstawicielki 
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, drugie dziewczęta
z Małej Szkoły w Szopie, a trzecie dziewczyny z SP Sierakowice. 
W kategorii dziewcząt młodszych pierwsze miejsce zajęły 
dziewczęta z SP Sierakowice, drugie dziewczęta z SP Łyśniewo,
a trzecie dziewczęta z SP Mojusz. 

W zawodach wzięło udział około 200 uczniów, którzy 
otrzymali pamiątkowe koszulki oraz puchary ufundowane przez 
Wójta Gminy Sierakowice. Nagrody wręczał dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sierakowicach Ireneusz Płotka. Bardzo dziękuję 
wszystkim wychowawcom za pomoc podczas turnieju oraz panu 
Ireneuszowi Płotce za poświęcony czas.

Zwycięskie zespoły reprezentowały naszą gminę 
podczas I etapu wojewódzkiego, który rozegrany został w Sie-
rakowicach, Czarnej Dąbrówce oraz Miechucinie. 

17 września na obiekcie Orlik w Sierakowicach został 
rozegrany turniej chłopców starszych rocznik 2000/2001. Zespoły 
zostały wyłonione w eliminacjach gminnych i były to: Orzeł 
Czarna Dąbrówka, SP Łebunia i Publiczna Szkoła w Koś-
cierzynie. Naszą gminę reprezentowała Mała Szkoła w Szopie. 

Rozgrywki przyniosły wiele emocji, a nasi reprezen-
tanci radzili sobie doskonale wygrywając z Czarną Dąbrówką oraz
z Kościerzyną. SP Łebunia podobnie jak Mała Szkoła w Szopie 
poradziła sobie z tymi rywalami i w ostatnim meczu spotkały się te 
dwie ekipy. 

Początkowo mecz był ostrożnie rozgrywany przez oba 
zespoły, w drugiej połowie bramkę na wagę zwycięstwa zdobyła 
ekipa z Łebuni i to oni wystąpią w drugim etapie eliminacji 
wojewódzkich, z którego awansują dwa zespoły do finału 
wojewódzkiego w Kwidzynie.

Koordynator animator Marian Wnuk-Lipiński 

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie
Punkt w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury ul. Kartuska 27
dyżury w środy od godz.14.00 do 18.00

09 (279) wrzesień 2013
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26 września o godz. 18.00 w Chmielnie 
rozpoczyna się kurs malowania na porcelanie dla 
początkujących. Kurs przeznaczony jest dla osób 
dorosłych i trwa przez dwanaście czwartków. 
Koszt to 180 zł (materiały można zakupić na 
miejscu). Informacji udziela Maria Hoch
pod nr telefonu 889 799 059. Miejsce kursu:
ul. Na Zboczu 7, Chmielno. 

Zapraszamy na kurs
malowania na porcelaniePunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z prawdziwego zdarzenia 

powstał w Sierakowicach na ul. Brzozowej 2a. Prace budowlane zostały już ukończone,
a obecnie trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sie-
rakowicach od 1 października będzie przyjmował selektywnie zebrane odpady 
komunalne od mieszkańców gminy Sierakowice. Obsługą PSZOK-u zajmie się firma 
ELWOZ sp z.o.o., która wygrała w naszej gminie przetarg na odbiór odpadów od 
mieszkańców. PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, a w soboty 
w godz. 8-15. Strefa, w której pozostawiane będą odpady budowlane i gruz, posiada 
rampę tak by maksymalnie ułatwić mieszkańcom korzystanie z kontenerów. Odpady 
wielkogabarytowe, niebezpieczne i elektrośmieci gromadzone będą w odpowiednich 
kontenerach lub bezpośrednio w boksach pod wiatą. Pozostałe odpady segregowane, czyli 
papier i makulatura, plastiki, szkło oraz odpady z ogrodów i popiół będą wrzucane do 
zakrytych pojemników rozstawionych na placu. Przy wjeździe na teren PSZOK-u jest 
zlokalizowany kontener socjalno-biurowy, pełniący funkcję budynku administracyjnego. 
Całość terenu PSZOK-u i prowadzący do niego dojazd jest monitorowany. Osoba 
obsługująca PSZOK będzie klasyfikowała rodzaj przywiezionego odpadu i rejestrowała
z której nieruchomości odpady zostały dostarczone. Z PSZOK-u mogą korzystać wszyscy 
właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy, którzy złożyli swoje 
deklaracje. Z PSZOK-u mogą korzystać również przedsiębiorcy prowadzący w naszej 
gminie działalność gospodarczą, o ile złożyli wcześniej deklaracje i dostarczają odpady 
inne niż niebezpieczne.  

Mieszkańcy będą mogli oddać następujące odpady:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – meble, duże opakowania w tym opakowania
ze styropianu.

ZUŻYTE SPRZĘTY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE - telewizory, pralki, 
lodówki, komputery, monitory oraz drobny sprzęty AGD.

ODPADY PROBLEMOWE – odpady niebezpieczne, w tym baterie, akumulatory, 
żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin
i nawozy, pojemniki po olejach mineralnych i syntetycznych, pojemniki po tłuszczach, 
benzynie, środkach chemicznych, stare kosmetyki, przeterminowane leki, tusze do 
drukarek, tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, taśmy barwiące, opony. 

3ODPADY Z REMONTÓW – w ilości do 3 m  od jednego właściciela nieruchomości, 
przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, 
styropianu i odpadów niebezpiecznych.

ODPADY KOMUNALNE POSEGREGOWANE – odzież, plastik, papier, metal
i szkło.

PSZOK czynny od 1 października 
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Juniorzy KS „Kamienica” i F.C. Gowidlino na obozach sportowych w Warszawie

Na początku sierpnia drużyna juniorów Klubu Sportowego eliminacji Ligi Mistrzów. Remis bezbramkowy dał Legii Warszawa 
„Kamienica” z Kamienicy Królewskiej wyjechała na 10-dniowy obóz upragniony awans do dalszej rundy, a fetowanie zwycięskiego remisu 
sportowy do Warszawy. Był to wyjazd sportowo – turystyczny. miało miejsce do godzin porannych, dosłownie w całej Warszawie.
Szesnastu piłkarzy, dwóch opiekunów wraz z trenerem na długo  W trakcie wyjazdu był też czas na zwiedzanie pięknych 
pozostawi w swej pamięci ten wyjazd. zakątków stolicy. Grób Nieznanego Żołnierza, Park Saski, Pałac 

Zespół juniorski KS Kamienica Królewska rozegrał trzy Prezydencki czy też wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego na 
cenne dla tak potrzebnego doświadczenia prestiżowe mecze długo pozostaną w pamięci uczestników wyjazdu. Zwłaszcza wizyta
towarzyskie z uznanymi klubami. Oto wyniki: w Muzeum Powstania Warszawskiego i emocje jej towarzyszące zdała 

KS Kamienica Królewska –  Varsovia Warszawa: 4-1, się pozostawić w sercach każdego z nas trwały, na długo pozostający
w pamięci ślad. Pełna podziwu dla grupy była Pani PrzewodnikKS Kamienica Królewska – Olimpia Warszawa: 1-4,
w Muzeum, która podkreślała dojrzałość chłopców i duże poczucie KS Kamienica Królewska –  Varsovia Warszawa: 3-0,
tożsamości narodowej.W meczach sparingowych każdy miał okazję zaprezentować 

Niezapomniane pozostaną wszystkie konkurencje sportowe, swe umiejętności oraz aktualną formę: przygotowanie techniczne, 
gry, zabawy, mecze sparingowe, niespodzianki, wspólne oglądanie fizyczne i co najważniejsze – mentalne. Zwłaszcza wygrany mecz 
meczów, spotkania z piłkarzami i wiele, wiele innych atrakcji. Był to towarzyski z Varsovią Warszawa 3 do 0, a więc z byłym klubem 
niezwykle mile i zarazem pracowicie spędzony czas. Po takim obozie reprezentanta Polski Roberta Lewandowskiego, udowodnił nam
sportowym o formę w meczach ligowych już nie musimy się obawiać.i wszystkim kibicom jak piękną dla oka, bardzo widowiskową piłkę 

potrafimy grać już w niektórych fragmentach meczów. Oczywiście tak 
dobrze wyszkolone ekipy pokazały też nam wiele mankamentów, nad 
którymi musimy w najbliższym czasie popracować. Drugą połowę W dniach 16-25 sierpnia 2013 roku drużyny juniorów 
meczu z Olimpią Warszawa zagraliśmy bardzo słabo. To spotkanie Wiejskiego Klubu Sportowego „F.C. Gowidlino” – łącznie 50 osób – 
było rozgrywane jednak przy ponad 35 stopniowym upale, a chłopcy wyjechały na obóz sportowy do Warszawy. Był to wyjazd sportowo – 
byli już po wyczerpującym turnieju na Orliku w Łazienkach turystyczny. 
Królewskich.  Zespoły juniorskie F.C. Gowidlino rozegrały 

Największą nagrodą dla nas były pochwały ze strony szereg bardzo cennych i prestiżowych meczów towarzyskich
działaczy, trenerów, rodziców, a także byłych, uznanych piłkarzy, z uznanymi klubami. Oto wyniki:
którzy obserwowali nasze mecze, jak np. Piotra Mosóra, byłego FC Gowidlino 2001 – Polonia Warszawa 2002: 0-1,
reprezentanta Polski i zawodnika Legii Warszawa. Byli pełni podziwu FC Gowidlino 2001 – Gwardia Warszawa: 1-4,
dla zbudowania takiego zespołu w tak malutkiej miejscowości. FC Gowidlino 2001 – Varsovia Warszawa 4-1,
Podkreślali niemałe już umiejętności piłkarzy, bardzo wysoką kulturę FC Gowidlino 2001 – Semp Warszawa: 2-2,
osobistą, a także dającą się zauważyć miłość do futbolu. Miłą FC Gowidlino 2002 – Olimpia Warszawa: 2002: 4-1,
niespodzianką było też wspólne przebywanie w Aqua Parku na FC Gowidlino 2003 – Olimpia Warszawa: 2-4,
Warszawiance z Markiem Saganowskim – obecnym napastnikiem FC Gowidlino 2003 – Polonia Warszawa 2003: 6-5,
Legii Warszawa. FC Gowidlino II 2004 – Polonia Warszawa 2004: 2-5,

Po wyczerpujących meczach i treningach wszyscy FC Gowidlino 2003 – Varsovia Warszawa: 1-1,
uczestnicy zazwyczaj relaksowali się spacerując w Łazienkach FC Gowidlino 2003 – Varsovia Warszawa 2004: 5-2,
Królewskich, na Krakowskim Przedmieściu, po Stadionie FC Gowidlino 2003 – Agrykola Warszawa: 7-2
Narodowym czy też na plaży nad Wisłą, gdzie zresztą piłkarze FC Gowidlino 2004 – Olimpia Warszawa 2004: 3-1.  

W sparingach każdy miał okazję zaprezentować 
swe umiejętności oraz przygotowanie. Biorąc pod wzgląd 
grę z bardzo uznanymi drużynami doszukaliśmy się bardzo 
wielu pozytywów. Oczywiście tak dobrze wyszkolone ekipy 
pokazały też nam nasze słabe strony, nad którymi musimy
w najbliższym czasie popracować. 

Każdy dzień pobytu w stolicy był pełen atrakcji. 
Jedną z wielu była chociażby obserwacja treningu 
pierwszego zespołu Lechii Gdańsk na boisku Agrykoli 
Warszawa. Już na rozgrzewce piłkarze Lechii Gdańsk 
przywitali nas gromkimi brawami, co było bardzo 
pozytywnym zaskoczeniem dla młodych adeptów futbolu
z WKS „F.C. Gowidlino”. Po treningu był czas na wspólne 
rozmowy i zdjęcia z piłkarzami. Nie zabrakło też 
zapewnienia młodych gowidlińskich piłkarzy, że w meczu
z Legią Warszawa przyniesiemy szczęście gdańskiemu 
zespołowi. Tak się rzeczywiście stało. Lechia Gdańsk po 
bardzo dobrym spotkaniu wygrała następnego dnia z Legią 
Warszawa 1-0. Po meczu, który obserwowaliśmy z trybun 
cały sztab szkoleniowy i piłkarze podbiegli nam osobiście 
podziękować. Ten moment na pewno na długo pozostanie
w pamięci młodych piłkarzy. 

Młodzi piłkarze podczas pobytu w Warszawie, 
podobnie jak grupa z Kamienicy Królewskiej, zwiedzili piękne zakątki rozegrali turniej siatkówki plażowej. Dostarczył on wielu 
stolicy. Niezapomniane pozostaną wszystkie konkurencje sportowe, niezapomnianych przeżyć. Miejsca rozgrywania tych turniejów 
gry, zabawy, mecze sparingowe, niespodzianki, wspólne oglądanie dodawały tylko odpowiedniej renomy.
meczów, spotkania z piłkarzami i wiele, wiele innych atrakcji. Był to Każdy dzień był pełen atrakcji. Jedną z wielu była chociażby 
niezwykle mile i zarazem pracowicie spędzony czas. Pozostaje nam obserwacja dwóch spotkań Legii Warszawa z trybun pięknego 
czekać na następny obóz sportowy.stadionu Pepsi Arena. Ligowe zwycięstwo Legii Warszawa

z Podbeskidziem 5 do 1 było pięknym widowiskiem, a klimatu 
Krzysztof Kolkepanującego wśród kibiców nie da się zapomnieć. Drugim meczem, 

który obserwowaliśmy było spotkanie Legii z Molde w ramach 

Piłkarze WKS „F.C. Gowidlino” z zespołem Lechii Gdańsk 

09 (279) wrzesień 2013
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Ogłoszenia drobneBezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
  
ź15 lipca 2013 
ź19 sierpnia 2013 
ź16 września 2013 
ź21 października 2013 
ź18 listopada 2013 
ź16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
źSierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy

i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00 – 10.00;
źSierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

w godz. 10.15 – 12.00;
źjedno z sołectw w godz. 12.15 – 14.00: 
15 lipca – Gowidlino (parking przy kościele),
19 sierpnia – Puzdrowo (parking przy przystanku PKS),
16 września – Szklana (parking przy kapliczce),
21 października – Sierakowska Huta (u Pana Wenty),
18 listopada – Długi Kierz (parking przy kapliczce),
16 grudnia – Pałubice (u Sołtysa).

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne w tym: 
telewizory, pralki, lodówki, komputery, monitory, radia, odkurzacze, 
świetlówki, żarówki energooszczędne, zabawki elektroniczne oraz 
drobne sprzęty AGD i RTV można będzie przekazać bezpłatnie firmie 
specjalistycznej.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych 
miejscach i godzinach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór 
z posesji, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu kierowcy,
tel. 58 681 93 97.

UWAGA! Jeśli znajdziesz ten znak na 
urządzeniach elektornicznych to znaczy, że nie 
wolno ich wyrzucać do kosza

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 14.00 – 21.00
Przewodnicząca Komisji – Maria Karolak
tel. 609 180 881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609 180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać
z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca
od godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. 
Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
27 września,
25 października, 
29 listopada,
20 grudnia*
*w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne  prowadzi mecenas  KATARZYNA 
KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz 
po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

Sprzedam nieruchomość w Sierakowicach
przy ul Leśnej 4 (0,1142ha) i przy ul. Leśnej 6;
tel. kontaktowy: 603 161 712

Sprzedam działkę rzemieślniczo-budowlaną
w Sierakowicach o pow. 3600 m2,
300 metrów od ulicy Mirachowskiej; prąd, woda, 
kanalizacja w obrębie działki;
tel. kontaktowy: 666 027 837

Skup jabłek przemysłowych (spady) i czarnego bzu, 
Sierakowice, ul. Źródlana 4, tel. 602 440 216 lub 58 681 
93 94 (do godz. 17.00); skup od poniedziałku do piątku 
od 17.00 do 20.30

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp. oraz 
catering, menu według gustu klienta, tel. 666 097 632

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje warsztaty 
rzemiosła i rękodzieła ludowego dla grup szkolnych; 
jednodniowe zorganizowane wycieczki po okolicy; 
marsze nordic walking; imieniny i urodziny w plenerze; 
małe przyjęcia. Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze 
widoki. Kamienicki Młyn, tel. 691 899 863, 

Zagroda edukacyjna zaprasza grupy przedszkolne, 
szkolne i inne na kilkugodzinne zorganizowane pobyty, 
Dolina Jadwigi, tel. 691 688 971 

www.podlipa.gdan.pl

http://www.podlipa.gdan.pl



