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Święto 3 Maja w Sierakowicach

Przeobrażanie marzeń w rzeczywistość
ORW w Szklanej w rozbudowie
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KLËKA

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci w dniach:
11 lipca 2009 r.
10 października 2009 r. 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektronicz-
ne w tym: telewizory, pralki, lodówki, 
komputery, monitory oraz drobny sprzęty 
AGD można będzie przekazać bezpłatnie 
do specjalnych kontenerów, które zostaną 
wystawione w dniu zbiórki na parkingu 
przy ulicy Piwnej w Sierakowicach (na-
przeciwko Gminnego Targowiska). 

Wójt Gminy Sierakowice informuje, 
iż od kwietnia do listopada Gmina Sierakowice realizuje 
zadanie pn. „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem 
bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierako-
wic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214”. Zadanie 
to polega na remoncie i budowie dróg wraz z odwodnieniem 
i obejmie następujące ulice: Polną, Podgórną, Ogrodową, 
Piłsudskiego, Gryfa Pomorskiego, Ks. Czapiewskiego, 
Hallera, Orła Białego, Kaszubską, Sambora. 

W związku z powyższym ruch kołowy i pieszy w rejonie tych-
że ulic będzie utrudniony. Uprasza się mieszkańców i użyt-
kowników o wyrozumiałość i okazanie cierpliwości. 

Od ponad miesiąca trwają prace przy budowie i remoncie dróg 
w Sierakowicach. Dotyczy to ulicy Polnej, Podgórnej, Ogrodowej, 
Piłsudskiego, Kaszubskiej, Sambora, Hallera, Ks. Jana Czapiewskiego, 
Gryfa Pomorskiego i Orła Białego. Łączna długość modernizowa-
nych dróg wynosi 3184 mb. Przetarg na realizację zadania wygrała 
firma Eurovia Polska S.A., natomiast podwykonawcą jest kartuski 
Dromos. W ramach prac wykonane zostaną nowe nawierzchnie dróg 
i chodników oraz kanalizacja burzowa. Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie ponad 4 869 000 zł, z czego 2 447 257,66 zł stanowi dotację 
z budżetu państwa z programu tzw. „schetynówek”.

.
Do końca sierpnia Starostwo Powiatowe ma złożyć wniosek na re-
mont i budowę dróg z programu tzw. „schetynówek”. Modernizacja 
dotyczy drogi powiatowej Sierakowice–Borucino. Projekt, wspólnie 
ze starostwem, będą realizować gminy Sierakowice i Stężyca. 

Oprócz remontu nawierzchni zostaną także wybudowane chod-
niki. Na pewno powstanie trakt pieszy od skrzyżowania dróg przy 
wiadukcie kolejowym w Sierakowicach do Mrozów, co znacznie 
poprawi bezpieczeństwo poruszających się tą trasą pieszych. 

.
W marcu i kwietniu odbywały się zebrania wiejskie we wszystkich 
sołectwach naszej gminy. Mieszkańcy spotkali się z przedstawi-
cielami władz gminy – wójtem Tadeuszem Kobielą i jego zastępcą 
Zbigniewem Fularczykiem oraz radnymi z danego okręgu. 

Zebrania były okazją do omówienia najważniejszych inwestycji 
realizowanych przez samorząd obecnie i planowanych w najbliż-

szych latach. Mowa tu m.in. o skanalizowaniu gminy i rozbudowie 
ośrodka zdrowia. Ostateczne decyzje w sprawie dofinansowania 
budowy kanalizacji ze środków unijnych mają zapaść w najbliższym 
czasie, natomiast remont i rozbudowa przychodni rozpocznie się 
dopiero w 2011 r. 

Mieszkańcy poruszali wiele problemów nurtujących ich środo-
wiska. W większości dotyczyły one złego stanu dróg, zwłaszcza 
gruntowych, gdzie jest konieczność nawiezienia materiału utwar-
dzającego oraz remontów po sezonie zimowym. Zwracali także 
uwagę na konieczność wybudowania chodników w niektórych 
miejscowościach, zwłaszcza tam, gdzie dzieci szosą idą do szkoły 
i z niej wracają. Inną równie ważną sprawą, najbardziej dotykającą 
rolników, jest zbyt wysoki poziom wód w niektórych jeziorach 
i rzekach. Przylegające do akwenów łąki są często zalewane. 

.
Sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wznawia 
monografię „V wieków Załakowa” napisaną przez Leona Młyńskie-
go, a wydaną w roku 1967.

Autor opisał historię wsi do 1914 roku. Nowe wydanie będzie 
uzupełnione o wydarzenia z okresu międzywojennego, drugiej 
wojny światowej i czasów współczesnych. Opracowania najnow-
szych dziejów Załakowa podjął się dr Piotr Niwiński, wykładowca 
Uniwersytetu Gdańskiego i pracownik IPN, a prywatnie wnuk Le-
ona Młyńskiego. Drugim współautorem jest Andrzej Dworzaczek, 
historyk i mieszkaniec Załakowa.

Jak zapewnia Joanna Lejk, prezes ZKP o. Sierakowice, książka 
ukaże się najprawdopodobniej pod koniec sierpnia.

Wydanie publikacji jest możliwe dzięki dofinansowaniu Gminy 
Sierakowice. 

Informacja o stanie mienia komunalnego 
przeznaczonego do dzierżawy

Wójt Gminy Sierakowice informuje, że z dniem 01.06.2009 r. podlega 
dzierżawie grunt rolny o powierzchni 1,49 ha stanowiący część działki 
Nr 193, położnej w Borowym Lesie – KW29242 – własność Gminy 
Sierakowice. Teren przeznaczony jest pod uprawy rolnicze.
Oferty prosimy składać w formie pisemnej w pokoju 102 do 29 
czerwca 2009 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 108  UG Sierako-
wice tel. 058 681 95 30.

Zastępca Wójta Gminy Zbigniew Fularczyk

Poszukiwani świadkowie wypadku
Komisariat Policji w Sierakowicach poszukuje świadków wypadku, do 
którego doszło przy wyjeździe z Sierakowic w kierunku Lęborka.

Zdarzenie miało miejsce 14 kwietnia ok. godz. 15.15. Mieszkan-
ka Sierakowic, kierująca oplem astrą jechała w kierunku Migów. 
Jadący z naprzeciwka samochód osobowy zjechał na jej pas ru-
chu. Kobieta, aby uniknąć zderzenia, skręciła w prawo i uderzyła 
w przydrożną skarpę, a następnie w drzewo. Zarówno kobieta, jak 
i pasażer – jej pięcioletni syn – doznali obrażeń ciała. 

Świadkowie wypadku i osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 
informacji o zdarzeniu, proszeni są o kontakt ze st. asp. Mirosławem 
Lejkowskim, nr tel. 058 684 75 07.

AK
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Mija właśnie 5 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 
W 2004 roku nie brakowało przeciwników naszej akcesji. 
Jednak dziś, widząc jak zmieniło się Pomorze dzięki unij-
nym inwestycjom, trudno chyba byłoby znaleźć przeciw-
ników tych zmian…

Nigdy nie miałem wątpliwości, że Polska powinna znaleźć się w gro-
nie państw należących do Unii Europejskiej. Dlatego cieszy mnie, że 
z roku na rok wzrasta stopień zadowolenia naszego społeczeństwa 
z przynależności do UE. Pomorzanie, podobnie jak wszyscy Polacy, 
zauważają dobroczynne skutki płynące z otwarcia Polski na Europę 
i z przynależności do wielkiej wspólnoty państw europejskich. 

Obecnie nie ma w naszym regionie gminy, która w mniejszy 
czy większy sposób nie skorzystałaby z przynależności do Unii, 
czyli przekładając to na język praktyczny – z funduszy unijnych. 
Obserwując ilość wniosków, jakie napływają na ogłaszane przez 
nas konkursy, widać przeogromne zainteresowanie funduszami 
unijnymi. Nie ma już konkursów, gdzie jest mniej wniosków niż 
pieniędzy do rozdysponowania.
O jakiej wysokości środkach mówimy, jeśli chodzi o fun-
dusze unijne zdobyte przez województwo pomorskie?

W pierwszym okresie unijnego dofinansowania, w latach 2004-
2006, udało nam się zdobyć na pomorskie projekty 4,5 mld zł. Jed-
nak to była dopiero rozgrzewka przed trwającym obecnie kolejnym 
okresem wsparcia w latach 2007–2013. Planujemy bowiem pozyskać 
w tym czasie, z różnych unijnych programów, aż 22 mld zł! Różnica 
jest więc ogromna. To doskonale pokazuje skok, jakiego i w kraju, 
i w naszym województwie dokonaliśmy w stosunkowo krótkim 
czasie. Niedawno przekroczyliśmy już pierwszy miliard złotych 
na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 
Na co głównie wydawane były i są unijne dotacje na Po-
morzu?

Dzięki środkom unijnym niemal w każdej gminie i powiecie 
Pomorza realizowane są dziś liczne inwestycje i każda z nich jest 
bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Zarówno te małe, w po-
staci np. rewitalizacji wsi, czy budowy świetlic oraz te duże, jak np. 
budowa dróg lub oczyszczalni. Największe z inwestycji realizowane 
są naturalnie w Trójmieście, które jest lokomotywą rozwoju całego 
regionu. Do najbardziej udanych inwestycji drogowych należą m.in.: 
budowa Trasy Kwiatkowskiego i Drogi Różowej w Gdyni oraz trasa 
W-Z, przebudowa ul. Marynarki Polskiej i Podwala Grodzkiego 
w Gdańsku. A przygotowywane są już projekty kolejnych, jak np. 
obwodnicy południowej i północnej Trójmiasta, które poprawią 
dostępność do trójmiejskich portów i połączą je z autostradą A-1. 
Oprócz tego całkowicie odnowiona i przebudowana została stra-
tegiczna droga nr 216, biegnąca na Hel, a także wiele innych, nie 
mniej ważnych dróg lokalnych.
Zmiany na lepsze rzeczywiście najlepiej widać w popra-
wiającej się jakości dróg, ale nie tylko…

Trzeba podkreślić, że środki unijne inwestowaliśmy nie tylko 
w drogi, chociaż to właśnie one dla większości mieszkańców są 
najważniejsze, co słyszeliśmy wielokrotnie podczas konsultacji 
społecznych przygotowywanych przez nas strategicznych pro-
jektów. Dzięki dotacjom unijnym i wojewódzkim zbudowaliśmy 
na gdańskiej Ołowiance, w miejscu dawnej elektrociepłowni, 
nowoczesne Centrum Muzyczno-Kongresowe z salą na 1100 osób, 
w którym nową siedzibę znalazła filharmonia. To obecnie jeden 
z najnowocześniejszych i najatrakcyjniejszych tego typu obiektów 
w Polsce i Europie, i najlepsza kulturalna wizytówka Pomorza. 
To w tym obiekcie odbywały się główne uroczystości jubileuszu 
25-lecia wręczenia nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, z udziałem 

światowych gości i relacjonowane przez media z całego świata. 
Dumni możemy być też z Narodowego Centrum Żeglarstwa 
w Górkach Zachodnich - jednego z najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w Europie.

Pieniądze z UE pozwoliły także na budowę lub renowację wielu 
obiektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także kościołów, 
wyposażenie w nowoczesny sprzęt szpitali, czy też wsparcie inno-
wacyjnych projektów środowisk naukowych i biznesu, w tym m.in. 
budowę parków naukowo-technologicznych, które w dużym stopniu 
decydują dziś o konkurencyjności regionów w Europie i na świecie.
Które unijne projekty zrealizowane na Pomorzu ocenia Pan 
jako najlepsze? Z których z nich, jako mieszkańcy, powin-
niśmy być szczególnie dumni?

Osobiście jestem dumny z każdego zrealizowanego w naszym 
regionie projektu. Każdy z nich dowodzi bowiem dużej aktywności 
i zaradności naszych samorządowców i przedsiębiorców, w dodat-
ku znacznie wyższej niż w innych rejonach kraju. 

Cieszę się też, że nasze projekty są wysoko oceniane w kraju. 
W ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska pięknie-
je – 7 cudów unijnych funduszy” województwo pomorskie zdobyło 
aż dwie z siedmiu nagród! Prawo posługiwania się nazwą „Cud 
Unijnych Funduszy” zdobyły: Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wisły w Tczewie (w kategorii „rewitalizacja”) oraz Kalwaria 
Wejherowska (w kategorii „zabytek”). W tym roku kolejnym unij-
nym cudem na Pomorzu wybrano gdańskie Centrum Hewelianum. 
Takie wyróżnienia oczywiście bardzo cieszą i napawają dumą.
Wypada na koniec zapytać również o Sierakowice, z czym 
kojarzy się Panu nasza miejscowość?

Sierakowice to nowoczesna, prężnie rozwijająca się wieś. W pierw-
szej kolejności kojarzy mi się zatem z aktywnym, prorozwojowym 
podejściem do istotnych, służących całej lokalnej społeczności spraw, 
zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz gminy. Mam tu przede 
wszystkim na myśli sukcesy związane z realizacją, tak cenionych 
przeze mnie unijnych projektów, ale także innych wyzwań, których 
podejmują się Sierakowice. Wystarczy, że wspomnę o przeprowa-
dzanych remontach i budowie dróg lokalnych, boisk sportowych dla 
młodzieży w tym - przystąpieniu gminy do projektu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”, a także znanym w regionie ze swojej bogatej oferty 
edukacyjnej, kulturalnej i sportowej sierakowickim gimnazjum. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Przemysław Rydzewski

Wszyscy skorzystaliśmy na członkostwie w Unii
Rozmowa z Janem Kozłowskim, marszałkiem województwa pomorskiego
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1 sołectwo: Bukowo, Paczewo, Karczewko, Pałubice, Załakowo
 tj. miejscowości: Bukowo, Kokwino, Paczewo, Karczewko, Poręby, Migi, Pałubice, Olszewko, 
 Skrzeszewo, Załakowo
 Sierakowice ulice: Abrahama, Spacerowa, H. Derdowskiego, Dworcowa, Legionów, 
 Mirachowska, Ks. A. Peplińskiego, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra Lammka, 
 Aleksandra Fredry, Wita Stwosza,  B. Prusa, H. Sienkiewicza, J. Wybickiego, Zaciszna 
 
2  Sierakowice ulice: Cicha, F. Ceynowy, Chłopska, Generała Maczka, Generała Andersa,  
 Kwiatowa, Jeziorna, 11 Listopada, Leśna, Lęborska, Ks. B. Łosińskiego, Łąkowa,
 Dr. Majkowskiego, A. Mickiewicza, Okrężna, E. Orzeszkowej, Parkowa, M. Reja, Skarpowa, 
 M.C. Skłodowskiej, Św. Floriana, Ks. B. Sychty, Wojska Polskiego, Sosnowa, Spokojna, 
 Ks. Kard. Wyszyńskiego, Zielona 
  
3 Sołectwo: Mrozy, Sierakowska Huta m. Sosnowa Góra, Sierakowice Wybudowanie
 tj. miejscowości: Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Stara Maszyna, Sosnowa Góra,
 Sierakowska Huta, Welk, Wygoda Sierakowska, Sierakowice Wybudowanie
 Sierakowice ulice: Brzozowa, Kościerska, Pogodna, Jana Pawła II, Źródlana, Kartuska, 
 M. Kopernika, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Piwna, Podgórna, Polna, Słoneczna, Wiejska 

4  Sierakowice ulice: Gryfa Pomorskiego, Hallera, Ks. J. Czapiewskiego, I. Krasickiego, 
 J. Kochanowskiego, Kaszubska, J. Nowickiego, Kubusia Puchatka, Orła Białego, Przedszkolna, 
 Rynek, J. Sobieskiego, Marsz. Piłsudskiego, J. Popiełuszki, J. Słowackiego, Słupska, Sportowa,  
 Sambora, Wichrowe Wzgórze 
  
5  Sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Puzdrowo, m. Piekiełko
 tj. miejscowości: Dąbrowa Puzdrowska, Łyśniewo Sierakowickie,  Moczydło, Puzdrowo, 
 Piekiełko
   
6 Sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Stara Huta, Smolniki
 tj. miejscowości: Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino, Gowidlino ulice, 
 Kamionka Gowidlińska, Lemany, Smolniki, Stara Huta, Kawle, Kowale 
 Gowidlino ulice: Jana Pawła II, Jeziorna, Kartuska, Kolorowa, Kościelna, 
 Ks. S. Karczykowskiego, Marszałka Piłsudskiego, Na Skarpie, Spokojna, Łąkowa, Podgórna, 
 Pogodna, Prymasa Wyszyńskiego, Świerkowa, Zaciszna, Zielona 

7 Sołectwo: Kamienica Królewska
 tj. miejscowości: Ciechomie, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kukówka, Nowalczysko
 Kamienica Królewska ulice: Dworcowa, Gryfa Kaszubskiego, Jana Pawła II, Kamienna, 
 Kaszubska, Klonowa, Królewska, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, 
 Wrzosowa, Zamkowa 

8 Sołectwo: Mojusz, Bącka Huta
 tj. miejscowści: Karwacja, Mojusz, Mojuszewska Huta, Poljańska, Bącka Huta, Bór, Łączki, Szopa

9  Sołectwo: Szklana, Nowa Ameryka, Długi Kierz, Leszczynki
 tj. miejscowści: Ameryka, Jagodowo, Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szramnica, 
 Szklana, Długi Kierz, Leszczynki, Kamienicka Huta, Lisie Jamy 

10  Sołectwo: Tuchlino
 tj. miejscowości: Karłowo, Kujaty, Rębienica, Tuchlino, Tuchlinek, Zarębisko 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERAKOWICE 
z dnia 24  kwietnia 2009 roku

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 44 ust. 1  ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja  wyborcza do Parlamentu Europejskiego 

(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

INFORMACJA
Wójt Gminy Sierakowice uprzejmie informuje, iż w dniach 25 maja 2009  – 29 maja 2009 roku w godzinach urzędowania 

tj: od godziny 7.30 do godziny 15.00 zostaną wyłożone i udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 120 spisy wyborców 
sporządzone dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Wójt Gminy Tadeusz Kobiela  

Numer Granica obwodu Siedziba  Obwodowej
obwodu   Komisji Wyborczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
83-340 Sierakowice, 
ul. Dworcowa Nr 3

Urząd Gminy 
83-340 Sierakowice
ul. Lęborska Nr 30
(lokal głosowania dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych)

Gminny Ośrodek Kultury
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska Nr 27

Szkoła Podstawowa
83-340 Sierakowice
ul. Kubusia Puchatka

Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
(lokal głosowania dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych)

Zespół Szkół
83-341 Gowidlino
ul. Wyszyńskiego  Nr 5  
 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Kamienicy Królewskiej  

Szkoła Podstawowa
w  Mojuszu 

Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach
(lokal głosowania dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych)

Zespół Szkółw Tuchlinie
(lokal głosowania dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych) 

Głosowanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 roku w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od  8.00 do 22.00.

Wójt Gminy Tadeusz Kobiela
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Lp.  Nazwisko i imię (imiona) Miejsce 
  zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sierakowicach  
1. Wesółka Barbara Moczydło Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Kolka Dariusz Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Benkowska Ewa Sierakowice KW Prawo i Sprawiedliwość  
4. Laska Mariusz Sierakowice Wskazany przez Wójta Gminy  
5. Kiedrowska Justyna Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Szynszecki Arkadiusz Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Gliszczyńska Aleksandra Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sierakowicach  
1. Wesółka Karol Moczydło Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Kolka Maria Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Jeschke-Benkowska Żaneta Sierakowice KW Prawo i Sprawiedliwość  
4. Bulczak Maria Sierakowice Wskazany przez Wójta Gminy  
5. Formela Beata Tuchlino Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Deik Natalia Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Błonk Joanna Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sierakowicach  
1. Mielewczyk Beata Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Jabłoński Mateusz Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Kulwikowska Irena Tuchlino Wskazany przez Wójta Gminy  
4. Bławat Marianna Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
5. Kuczkowski Kamil Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Nawrot Małgorzata Kamienica 
  Królewska Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Wróblewski Adam Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sierakowicach  
1. Syldatk Czesław Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Grzenkowicz Beata Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Bieszk Oriana Kamienica Królewska KW Stronnictwo Ludowe ,,Piast”  
4. Piotrowska Izabella Sierakowice Wskazany przez Wójta Gminy  
5. Fiedoruk Danuta Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Kobiela Natalia Sosnowa Góra Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Pranczk Aleksandra Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Puzdrowie  
1. Gilmajster Stanisław Puzdrowo Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Teclaf Jan Szopa KW Platforma Obywatelska RP  
3. Sela Łukasz Gowidlino KW Prawo i Sprawiedliwość  
4. Klejna – Czaja Sylwia Puzdrowo Wskazana przez Wójta Gminy  
5. Suchta Maria Gowidlino Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Leszczyńska Alina Łyśniewo 
  Sierakowickie Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Płotka Anna Dąbrowa 
  Puzdrowska Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu 

ZARZĄDZENIE NR 39/2009 WÓJTA GMINY SIERAKOWICE
z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice dla przeprowadzenia głosowania 
w wyborach do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 
Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami), w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z 
późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku powołuje 

się w gminie SIERAKOWICE obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego  zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do zarządzenia Nr 39/2009 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 12 maja 2009 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERAKOWICE
z dnia 9 marca 2009 roku

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 
i z 2007 r. Nr 112, poz. 766) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Sierakowice Wójt Gminy Sierakowice wyznaczył następujące miejsca 

przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1) słupy ogłoszeniowe na terenie gminy
2) tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy i w jednostkach podległych
3 tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach

Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE SIERAKOWICE

Lp.  Nazwisko i imię (imiona) Miejsce 
  zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gowidlinie  
1. Gilmajster Mariusz Puzdrowo Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Zengerska Katarzyna Gowidlino KW Platforma Obywatelska RP  
3. Kreft Kinga Gowidlino KW Prawo i Sprawiedliwość  
4. Sychta Maria Sierakowice Wskazany przez Wójta Gminy  
5. Stark Aleksandra Gowidlino Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Pranczk Zdzisław Stara Huta Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Karnyska Danuta Puzdrowo Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Kamienicy Królewskiej  
1. Damaszk Grzegorz Puzdrowo Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Mielewczyk Joanna Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Zengerski Piotr Gowidlino Wskazany przez Wójta Gminy  
4. Matuszczak Agnieszka Nowalczysko Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
5. Kostuch Zbigniew Migi Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Piekarski Łukasz Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Szweda Magdalena Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Mojuszu  
1. Cyman Bernard Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Teclaf Joanna Szopa KW Platforma Obywatelska RP  
3. Górska Maria Sierakowice KW Stronnictwo Ludowe ,,Piast”  
4. Breza Kazimiera Sierakowice Wskazany przez Wójta Gminy  
5. Pioch Danuta Mojusz Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Kulwikowski Daniel Tuchlino Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Koszałka Agata Karczewko Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Lisich Jamach  
1. Recław Eugenia Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Dworak Andrzej Pałubice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Kostuch Maria Barbara Sierakowice Wskazany przez  Wójta Gminy  
4. Dąbrowska-Konkol 
 Aleksandra Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
5. Damaszk Danuta Rębienica Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Mańska Justyna Jelonko Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Grzenkowicz Marcin Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Tuchlinie  
1. Damaszk Monika Puzdrowo Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  
2. Leszczyński Krzysztof Pałubice KW Platforma Obywatelska RP  
3. Gliszczyńska Bożena Sierakowice Wskazany przez Wójta Gminy  
4. Warmowska Irena Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
5. Kulwikowska Paulina Tuchlino Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
6. Lis Emilia Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu  
7. Piekarski Michał Sierakowice Art.48 ust.6 Ordynacji do Sejmu i Senatu
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Mieszkańcy wywalczyli 
remont drogi
Wielką determinacją wykazali się mieszkańcy gmin Sierakowice 
i Sulęczyno. Wywalczyli remont fragmentu drogi wojewódzkiej nr 
214. O sprawie informowały lokalne media. Inicjatorką tej społecznej 
akcji była Ewa Marcińska z Tuchlina. 

W petycji skierowanej do marszałka województwa pomorskiego 
Jana Kozłowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Re-
jonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, pod którą podpisało się 1500 
osób, napisano m.in.: „Od wielu lat borykamy się ze złym stanem 
drogi od miejscowości Klukowa Huta – Puzdrowo. Nawierzchnia 
jest bardzo uszkodzona, jest na niej pełno dziur, pobocze drogi 
również jest w opłakanym stanie. Jechać trzeba slalomem aby nie 
uszkodzić samochodu. Co z pieszymi, którzy również korzystają  
z tej drogi? Szczególnie chodzi nam o nasze dzieci, które chodzą 
tą drogą, nie tylko do szkoły. Pędzące ciężarówki i „balansujące” 
między dziurami samochody osobowe stwarzają śmiertelne niebez-
pieczeństwo. Dlatego konieczne jest również ułożenie chodników 
wzdłuż drogi. Czy konieczna jest śmierć kogoś, aby pozytywnie 
zareagować na petycję miejscowej społeczności? Wówczas będzie 
o tę jedną śmierć za późno. To samo można powiedzieć o szukaniu 
później winnych. Podobnych spraw było w Polsce na tyle dużo, 
aby tej właśnie nie odkładać ad acta. W trosce o życie i zdrowie 
naszych dzieci wozimy je codziennie do oddalonych szkół, aby 
mieć pewność, że dotrą bezpiecznie. Tej drogi używamy też jadąc 
do szpitala w Kościerzynie – to najbliższy szpital w okolicy. Tę trasę 
pokonują karetki wzywane do nagłych wypadków”.

Mieszkańcy domagali się podjęcia konkretnych kroków przez 
instytucje odpowiedzialne za drogi. Nie chcą sezonowego „łatania” 
dziur i wyrw w asfalcie. Niestaranne wypełnianie ich masą asfal-
tową powoduje powstawanie garbów, a po pewnym czasie tworzą 
się kolejne, większe dziury. 
„Jesteśmy przecież członkiem Unii Europejskiej – czytamy dalej 

w petycji – a nie państwem zapomnianym przez  świat. Jaka to 
promocja dla Naszej Ziemi Kaszubskiej, dla turystów przejeżdżają-
cych tym „odcinkiem specjalnym” drogi 214, zmierzających do Łeby 
z całej Polski i nie tylko. (…) Płacimy podatki i jako tacy oczekujemy, 
że nasze pieniądze, a także przynależność do Unii Europejskiej, za-
gwarantują nam drogi, które nie będą hańbić Kaszub, a tym samym, 
w opinii turystów polskich i zagranicznych, całej Polski”.

Petycja przyniosła satysfakcjonujący efekt. 9 kwietnia odbyło się 
spotkanie przedstawicielki mieszkańców Ewy Marcińskiej z wój-
tami gmin Sierakowice i Sulęczyno – Tadeuszem Kobielą i Janem 
Kulasem oraz Włodzimierzem Kubiakiem – dyrektorem Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zapadła decyzja o remoncie na 
razie tylko części odcinka drogi. Jeszcze w tym roku, w sezonie 
letnim, mają się rozpocząć prace modernizacyjne. Wyremontowany 
zostanie dwukilometrowy pas drogi od Tuchlina do Golicy i tej 
samej długości odcinek między Klukową Hutą a Mściszewicami. 
Remont pozostałych fragmentów drogi między Tuchlinem a Klu-
kową Hutą przewidziano w kolejnych dwóch latach. 

Pani Ewa Marcińska zadowolona z sukcesu, jaki udało się osiągnąć 
mieszkańcom, poważnie myśli o założeniu stowarzyszenia. Będzie 
ono nie tylko czuwać nad prawidłowym remontem drogi, ale także 
organizować życie sołectwa Tuchlino i promować je na zewnątrz. 

AK

„Będzie to nowoczesna placówka na miarę XXI wieku” – tak o rozbudowywanym 
Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczeym w Szklanej powiedziała dyrektor 
Julita Krzebietke podczas aktu wmurowania kamienia węgielnego. Uroczystość 
odbyła się 18 maja przy udziale podopiecznych ośrodka, wychowawców i za-
proszonych gości. 

W świąteczny dzień do Szklanej przybyli przedstawiciele władz powiatowych 
i gminnych: Janina Kwiecień – starosta kartuski, Tadeusz Kobiela – wójt gminy 

ORW w Szklanej w rozbudowie 

Przeobrażanie marzeń w rzeczywistość

Kazimierz Woźniak - właściciel firmy Elwoz 
i Jan Kozłowski – marszałek województwa pomorskiego

Sierakowice i Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta. 
Z zaproszenia skorzystali także: Jan Kozłowski – mar-
szałek województwa pomorskiego, Jarosław Duda 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełno-
sprawnych, Krystyna Dominiczak – dyrektor Depar-
tamentu Edukacji i Spraw Społecznych województwa 
pomorskiego, Teresa i Kazimierz Woźniakowie – 
fundatorzy, Grażyna Warmowska – sołtys sołectwa 
Szklana oraz ks. Marek Wera – proboszcz parafii 
św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Przybyłych 
serdecznie powitali: Julita Krzebietke – dyrektor ORW 
i Stefan Czaja – prezes Fundacji Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”. 

Wiele ciepłych słów padło z ust gości. Pełni uzna-
nia dla sponsorów, władz gminy i powiatu oraz 
przede wszystkim wychowawców, którzy na co dzień 
podejmują trud opieki nad swymi niepełnosprawny-
mi uczniami, gratulowali spełniania marzeń w postaci 
rozbudowy ośrodka. „Podziwiam przede wszystkim 
pracę osób, które prowadzą ten ośrodek – powiedział 
ks. Marek Wera. – Tak się składa, że mam okazję by-
wać tutaj regularnie, chociażby z tytułu lekcji religii, 
które są dla mnie zawsze szczególnym wydarzeniem. 
Widzę, jak wielką radością potrafią dzielić się dzieci. 
Podziwiam trud wychowawców, którzy tak cierpli-
wie pomagają zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. 
Rodzicom – w trudzie wychowywania tego pokolenia, 
które potrzebuje jeszcze większej troski i życzliwości 
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ośrodka są podzieleni na trzy grupy. Każdą zajmuje 
się wychowawca i nauczyciel wspomagający. Dzieci 
i młodzież uczestniczą w zajęciach muzyczno-ryt-
micznych. Są pod fachową opieką logopedów, reha-
bilitantów i psychologa. 

Powiększenie ORW jest możliwe dzięki staraniom 
Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Uśmiech Dziecka” w Szklanej zainicjowanym przez 
panią Teresę Woźniak, przewodniczącą rady funda-
torów. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków 
własnych fundacji przy wsparciu marszałka woje-
wództwa pomorskiego Jana Kozłowskiego, a także 
PFRON, gminy Sierakowice oraz Kazimierza Woźniak, 
właściciela firmy Elwoz. Jak zapewnia wykonawca, 
Stanisław Repiński, obiekt ma zostać oddany do 
użytku już 15 sierpnia br. 

AK
Foto: AK

niż inni. Gratuluję dzieciom i wychowawcom (z panią dyrektor na czele) tego, że 
tutaj może realizować się piękne zadanie miłości bardzo wrażliwej”.  

Natomiast Jarosław Duda stwierdził: „Widać tu wspólne działanie lokalnych decyden-
tów, którzy myślą nie tylko o infrastrukturze drogowej. Dostrzegają to, co jest najważniej-
sze z humanistycznego punktu widzenia. Jestem pełen uznania dla tego, co tu robicie. 
Życzę, aby to dobre dzieło służyło wszystkim i żebyście mogli mieć miejsce przyjazne 
do spotkań, nauki i zabawy, w którym będziecie tworzyć własną wspólnotę”. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej jest palcówką prowadzoną 
przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  „Uśmiech Dziecka”. Skupia 
dzieci i młodzież w wieku od 6 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 
Obecnie z zajęć i rehabilitacji w ośrodku korzysta 22 podopiecznych z kilku 
gmin, m.in.: Sierakowic, Stężycy, Chmielna, Kartuz, Lini i Cewic. 

Od kilku tygodni trwają intensywne prace przy rozbudowie ośrodka. Ma to 
być obiekt przestronny i odpowiednio wyposażony, zapewniający podopiecznym 
komfortowe warunki do nauki i rehabilitacji, a wychowawcom – odpowiednie 
warunki pracy. Znajdą się tu trzy sale do zajęć, gabinet logopedyczny, sale 
rehabilitacyjne, sala hydromasażu i sala doświadczania świata. W tej ostatniej 
będą się odbywać zajęcia polisensoryczne polegające na dostarczaniu wycho-
wankom różnorodnych bodźców, które oddziaływują na wszystkie zmysły. Po 
przeprowadzce do nowej części w dotychczasowych pomieszczeniach zostanie 
urządzona m.in. stołówka, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski. 

Rozbudowa placówki jest koniecznością. Do niedawna zajęcia odbywały się 
w dwóch salach, a w trzeciej – rehabilitacja. Zwiększająca się liczba podopiecz-
nych wymusiła przekształcenie sali rehabilitacyjnej zajęciową. Wychowankowie 

Piotr Jasnoch w imieniu wychowanków ORW 
podpisał akt erekcyjny i wmurował kamień węgielny

Julita Krzebietke i Stefan Czaja

Krystyna Dominiczak i Janina Kwiecień

Tadeusz Kobiela, Jarosław Duda, Jan Kozłowski i Stanisław Lamczyk

Jan Treder, Stanisław Repiński, Teresa Woźniak i Tadeusz Kobiela
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Sołectwo Bukowo
W maju świat wydaje się być piękniejszym niż kiedykolwiek. 
Wybuchające wokół lawiny zieloności po dopiero co ustępującej 
zimie, pierwsze kwiaty, śpiew ptaków, kwitnące krzewy dookoła 
rozweselą największego nawet malkontenta. Taki czas nastraja 
do wędrówek i zaspokajania wrodzonej człowiekowi ciekawości. 
Niezastąpionym środkiem lokomocji na takie wyprawy jest rower. 
Przemieszczanie dokonuje się w miarę szybko, a jednocześnie nie 
na tyle szybko, by uronić cokolwiek z bogatej oferty składanej 
w darze przez naturę. Celem wyprawy jest malowniczo położo-
na wieś Bukowo, która zarazem stanowi najmniejsze sołectwo 
w gminie Sierakowice. Ponieważ miejscowości o tej nazwie można 
znaleźć dużo, zatem często dodaje się do niej przymiotnik - Bukowo 
Paczewskie (kaszub. Bùkòwò). W latach 1975–1998 miejscowość 
należała administracyjnie do województwa gdańskiego.

Dziś jest to wieś kaszubska w województwie pomorskim, w ob-
rębie powiatu kartuskiego, na terenie gminy Sierakowice,  położona 
na zachód od Jeziora Bukowskiego. Jest perełką rzuconą na za-
chodnie obrzeża Lasów Mirachowskich, od 1983 roku (data utwo-
rzenia Kaszubskiego Parku Krajobrazowego) na terenie tegoż parku. 
W niedalekim sąsiedztwie wsi, w kierunku północnym od niej, 
znajdują się rezerwaty „Jezioro Turzycowe” i „Kurze Grzędy”.  

Wieś jest enklawą wśród lasów. Ksiądz Henryk Kroll, odwiedza-
jąc parafian podczas kolęd, mówił o Bukowie, że to ładna polana. 

„Chciałbym tu mieszkać, ponieważ wieś otoczona jest dookoła lasem, 
a w samym środku jest oczko wodne”. Rzeczywiście tak jest. Bu-
kowo bezpośrednio nie graniczy z żadną miejscowością. Dookoła 
las, a w środku wsi niewielkie Jezioro Bukowskie o pow. 0,1424 
km2 – 14,24 ha (trudno je jednak nazwać oczkiem). 

Jezioro Bukowskie 
(kaszub. Bùkòwsczé Jezoro) jest niewątpliwą atrakcją. Położone 
wśród lasów, otoczone od strony południowo - wschodniej dość 
stromym brzegiem, jest jeziorem przepływowym. Usytuowane 
na zachodnich obrzeżach Lasów Mirachowskich, na obszarze 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, z dala od zgiełku i cywi-
lizacyjnego szumu, przyciąga coraz liczniejsze rzesze turystów. 
Z onomastycznych rozważań prof. Jerzego Tredera, Okolice 
Bukowa i Paczewa pod Sierakowicami w nazwach wynika, iż 
„Bukowskie Jezioro w niemieckich źródłach z XIX wieku zwano 
Bukowin-See. Pierwsza nazwa utworzona została od wsi Bukowo, 
która położona jest od zachodu jeziora, druga zaś pochodzi od 
przepływającej przez jezioro rzeki Bukowina, prawego dopływu 
Łupawy, zapisywanej: Bukowina (1880 SG I 464), niem. Bukowin-
bach: nazwa rzeki poszła od rzeczownika bukowina „las bukowy”, 

Wjazd do Bukowa od strony Sierakowic Widoczna na zdjęciu woda jest tylko fragmentem Jeziora Bukowskiego

Bukowo na starej mapie z czasów wojny (ze zbiorów Henryka Pioch)

Widok na Bukowo od strony Koziej Łąki
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co w pełni odpowiada topografii, ponieważ płynie ona skrajem 
takiego lasu. Bezpośrednio na buka, jako charakterystyczną ce-
chę terenu, wskazuje również nazwa wsi Bukowo, poświadczona 
od roku 1749. Od wschodu jeziora biegnie Kozi Rów, a nad nim 
i w pobliżu jeziora znajduje się Kozia Łąka, pełniąca też rolę plaży. 
I te dwie nazwy są topograficzne”. Jadąc drogą zwaną potocznie 

„żużlówką” w stronę Mojusza, poruszamy się po wysokim terenie, 
mając kilkanaście metrów niżej taflę jeziora.

Bukowina 
(wspomniana wyżej) według jednych badaczy wypływa w okolicach 
Łyśniewa (dokładnie) w przysiółku Olszewiec, a jest zasilana przez 
Czarną Wodę wypływającą w Lasach Mirachowskich, przepływającą 
potem przez Jezioro Bukowskie i wpadającą do Bukowiny koło wspo-

mnianego Łyśniewa. Inni twuerdzą, że to Bukowina właśnie przepływa 
przez Jezioro Bukowskie i uchodzi do rzeki Łupawy w Kozinie (jest 
jej najdłuższym dopływem). Bukowina stanowi doskonały szlak kaja-
kowy. Wytrawni kajakarze tak ją określają: „Kilka jezior połączonych 
uciążliwymi strugami i wypływająca z nich bystra rzeczka o znacz-
nym spadku i górskim charakterze”. Wśród przeszkód i ciekawostek 
wymieniają na 23. kilometrze Kamienicę Królewską, na 21 – ujście 
odpływu z rynny Jezior Potęgowskich, na 20 – Jezioro Święte i na 
18 – tartak w Skrzeszewie, dalej jaz i liczne przemiały w rzece.

W dolinie Bukowiny można obserwować dobrze zachowane mokre 
łąki i szuwary. Wśród nich świetnie się czują rzadkie i chronione 
gatunki roślin i zwierząt. Bukowina (niem.: Buckowin Fluss) jest rzeką 
o charakterze podgórskim, jej długość wynosi 28,6 km. Rzeka w gór-
nym biegu przepływa przez jeziora Trzono, Kamienieckie i Święte. 
Właściwe koryto rzeki formuje się dopiero od Jeziora Świętego. 

Dolny bieg rzeki do ujścia do Łupawy przebiega zalesioną pradoliną.  
Miejscowości, przez które na terenie gminy Sierakowice przepływa 
Bukowina to Łyśniewo Sierakowickie, Załakowo i Skrzeszewo.
Sołectwo Bukowo 
powstało 19 XII 1990 roku staraniem mieszkańca wsi Augustyna 
Baranowskiego. Jest najmłodszym i najmniejszym z sierakowickich 
sołectw. Powołano je do życia uchwałą Rady Gminy 13 lutego 1991 
roku. Teraz jest 62 hektarowym obszarem o własnej sołeckiej identy-
fikacji. Pierwszym sołtysem został Jan Cierocki. Pierwotnie Bukowo 
było częścią sołectwa Paczewo. Paczewo wymienia się w starych 
dokumentach jako część Starostwa Mirachowskiego, zatem należy 
się spodziewać, że i Bukowo było w jego obrębie. Uwłaszczenie 
(czyli zyskanie prawa własności do ziemi) nastąpiło tam w 1820 roku, 
zapewne tak też było i w Bukowie. Księgi wieczyste Bukowa podają 

dwojakie zapisy: w obrębie Paczewo i w obrębie Bącka Huta. W ob-
rębie należącym do Bąckiej Huty wymienia się przysiółek Brzezeno 
(tam gdzie stoi chata Krystyny i Edmunda Puzdrowskich), co może 
dowodzić, że teren za Kozią Łąką i Kozim Rowem należał pierwotnie 
do Bąckiej Huty. Do Bukowa prowadzi polna droga biegnąca z Siera-
kowic przez Paczewo i leśne ostępy. Z drugiej strony można dojechać 
do Bukowa z miejscowości Bącka Huta. Wieś jest niewielka, oddalona 
5 kilometrów od Sierakowic i 3 kilometry od Paczewa. Zamieszkuje 
w niej 53 mieszkańców w 11 rodzinach. Przekrój wiekowy jest raczej 
mało urozmaicony. Widoczna jest tendencja spadkowa w młodszych 
grupach wiekowych. Zaledwie kilkoro dzieci w wieku przedszkolnym, 
nieliczni uczniowie szkoły podstawowej dojeżdżający do SP w Sierako-
wicach i kilku gimnazjalistów sierakowickiego gimnazjum stanowią 1/5 
społeczeństwa wsi. Sołtys twierdzi, że przyczyną opuszczania wioski 
przez młodych są dość trudne warunki komunikacyjne zimą. Sytuacja 
zapewne poprawi się, kiedy zostanie uruchomiona droga asfaltowa 
Sierakowice - Bącka Huta, która m.in. będzie przebiegała przez 
Bukowo. Będzie to najkrótsza droga wiodąca z Sierakowic w stronę 
Wejherowa, Mirachowa, Strzepcza.  Wieś na tym niewątpliwie zyska, 
otrzyma połączenie z okolicznymi miejscowościami, ale jednocześnie 
zniknie cisza i spokój, które od lat towarzyszyły niezmiennie miesz-
kańcom. Cóż, za postępy cywilizacyjne musimy niejednokrotnie płacić 
dość wysokie ceny.

Najstarsi mieszkańcy 
mają sporo do powiedzenia na różne tematy. Są wdzięcznymi 
rozmówcami, nigdzie im się nie spieszy, lubią porozmawiać. Pierw-
szym informatorem jest 83 letnia Agnieszka Labuda. Właśnie 
spulchnia ziemię pod grządki w warzywniku. Jest zadowolona, 
widać że praca sprawia jej przyjemność. Mimo swoich 83 lat jest 
zwinna, wyprostowana i często się uśmiecha. Żartuję, że człowiek 
w pewnym wieku powinien już odpoczywać, na co otrzymuję 

Malownicze koryto rzeki po wypłynięciu z Jeziora Bukowskiego 

Widok na jezioro z wysokiego brzegu

Jeden ze starych domów w Bukowie 
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odpowiedź, że za życia trzeba pracować, bo na odpoczynek 
będzie czas po śmierci. Zaraz potem rejestruję związaną z tematem 
pracy i odpoczynku ludową rymowankę, którą pani Agnieszka 
wypowiada z wielkim zaangażowaniem:

Na zelonym grochóweczkù 
jô bãdã spa jak w łóżeczkù.
Tam mie słunkò nie dogrzeje 
ani wiaterk nie dowieje.
Chòcaż bë przëszło sto lëdzy, 
mie ze snu nicht nie zbùdzy, 
a chociaż bë sto trąbów grało, 
mòje òczka bãdą spałë.

Rozmówczyni mieszka w Bukowie od urodzenia i choć wszędzie 
stąd daleko, nigdy by tego miejsca nie opuściła. Nie wyobraża sobie 
życia z łokciami opartymi o parapet, żeby żyć potrzebuje przestrzeni, 

pola, łąki, ziemi – to wszystko ma, 
nawet w nadmiarze, więc jest 
niezwykle szczęśliwa. Jej pogoda 
ducha udzieliła się też dzieciom, 
chwali synów, synowe, cieszy się, 
że nigdy nie dochodziło pomiędzy 
nimi do najmniejszej sprzeczki. 
Gospodarstwo Labudów jest 
pierwszym po wyjeździe z lasu od 
strony Sierakowic. Stoi na rozjaz-
dach polnych dróg. Jedna z nich 
prowadzi obok domu w głąb 
lasu, w stronę „ośmiu dróg”, jak 
je nazywają miejscowi (prowadzą 
praktycznie w każdym kierunku, 
w jakim da się dotrzeć z Bukowa). 

Niewyobrażalnym zatem byłby brak na takim rozjeździe krzyża (Bożej 
Męki), który zgodnie z kaszubską tradycją ma dawać idącym ochronę 
przed działaniem złych mocy. I krzyż tu jest, jest on już trzecim na 
tym miejscu. Oprócz niego są jeszcze we wsi dwa inne, a w 1949 roku 
postawiono kapliczkę Matki Bożej Królowej Polski. Jej fundatorami byli 
mieszkańcy wsi Bukowo, figurkę ufundował pan Mendyka. 

Najstarszą mieszkanką jest Wanda Cierocka, która świetnie się 
prezentuje mimo swoich 86 lat. Do Bukowa przybyła z niedalekiego 
Bącza ponad sześćdziesiąt lat temu. Ojciec Klawikowski był w Bączu 
sołtysem. Teraz, po utworzeniu sołectwa w Bukowie, sołtysem jest jej 
syn Jan. Pokochała to miejsce i jak jej przedmówczyni nie wyobraża 
sobie życia gdzie indziej. Utrzymywali rodzinę z pracy na roli, ale 

☞

ponieważ gospodarstwo nie jest 
zbyt duże, mąż dorabiał w cegiel-
ni w Mirachowie, wynajmował się 
też do robót w leśnictwie. Bukowo 
z racji położenia omijały większe 
zawieruchy dziejowe. Zawsze 
było tu cicho i spokojnie.

Oprócz kobiet seniorek jest też 
mężczyzna - Jan Kostuch - liczą-
cy sobie 84 lata, świetny gawę-
dziarz (tak mówią o nim we wsi). 
Jego opowiadań warto byłoby 
posłuchać i je spisać, co powinno 
stać się zadaniem do wykonania 
w niedalekiej przyszłości.

Technika 
wkroczyła do wsi wraz z doprowadzeniem do niej elektryczności 
w 1962 roku. Pierwszy telewizor posiadali w latach 1965-1966 
Agnieszka i Augustyn Baranowscy. Jak to bywało w wielu miej-
scowościach, dziennik chodziła do nich oglądać cała wieś. Na 
początku lat sześćdziesiątych zamontowano trzy „kołchoźniki”, 
jeden z nich przyczynił się do śmierci mieszkanki (wyładowanie 
pioruna). Woda pitna pochodzi z pompy głębinowej posadowio-
nej na głębokości 15 metrów pod ziemią. Wybita została jeszcze 
przed II wojną. W latach 1991-1992 doprowadzono wodociąg oraz 
dokonano telefonizacji wsi. Zamontowane zostało oświetlenie 
uliczne.

Krzyż na rozstaju dróg 
przy gospodarstwie Labudów

Najstarsza mieszkanka wsi Wanda Cierocka

Sołtys na progu chaty z synami Krzyż przy zabudowaniach 
Baranowskich

Kapliczka MB Królowej Polski

Sołtys Bukowa Jan Cierocki
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– 1972, Sztuka podnoszenia palców – 1974, Bursztynowe drze-
wo – 1974, Przyszedłem wypełnić -1976, Rozbite lustro -1982, 
Gedichte – 1990, Klisze i ziarna -1991. 

Jeden z wierszy, w którym poeta opisuje bajkowe piękno Bukowa  
(swego drugiego domu) owinięte woalem tajemniczości, nosi tytuł  
Noc w Bukowie: 

Nie umiem wielu rzeczy. 
Nie potrafię zapisać
tej nocy, którą mam przed oczyma, aby była 
nocą dosłowną i wyobrażalnie wrześniową. 
Jest mróz, w piecu dymi spalony papier…
Oparzelisko dymów i mgły rozciera w zimnym świetle
gwiazd: łęgi, las i taflę jeziora… 
Idę, trawa do tej pory nieoznaczona – wiedziałem, 
że trawa – uwyraźnia się 
kropelkami rosy. 
Dookoła mnie lasy, zgracowane pola po owsie 
i wyległym tego roku życie.
Bulwiska płyną ku jezioru. 
Ludzie mieszkają za górą.
Jest taka cisza, że słychać dzwonki 
zamarzającej rosy, którą idąc
piszę.

E. Puzdrowski, tomik „Klisze i ziarna”, Officina Nostra, Gedania 1991

Danuta Pioch

Przyroda 
jest wielkim atutem Bukowa. 
W okolicznych lasach znajdują 
się okazy bardzo wartościowej 
roślinności. Dominują stanowi-
ska kwaśnej buczyny pomor-
skiej i lasy bukowo-dębowe 
(zawsze zachwycające i bardzo 
dostojne). Florę reprezentują 
rzadkie gatunki chronione, 
wśród nich najstarsze relikty 
glacjalne jak: żurawina błotna, 
turzyca strunowa, skalnica 
torfowiskowa, bażyna czarna. 
Bogato jest też reprezentowa-
na fauna i awifauna (mówi się 
nawet o gnieździe orła bielika). 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
wsi oglądać też można pomnik 
przyrody – sosnę wejmutkę – o wysokości 31 metrów i obwodzie 
2,43 metra. 

Przez Bukowo wiedzie trasa turystyczna Szlak Wzgórz Szymbar-
skich (czarny). Cięgnie się on z Sierakowic przez Bukowo, Bącką 
Hutę, Mojusz, Borzestowo, Wygodę, Gołubie, Szymbark, Wieżycę 
aż do Sopotu (długość 121,55 km - w gminie S-ce 17,4 km). 

Znani 
ludzie chętnie tu zaglądają, a niektórzy z nich nawet mieszkają. 
Za Kozią Łąką nad brzegiem jeziora stoi stara chata kaszubska, 
w której właściciele – Krystyna i Edmund Puzdrowscy 
– urządzili swoiste muzeum kultury materialnej Kaszubów. 
O panu Edmundzie słyszeli zapewne wszyscy interesujący 
się twórczością literacką. Urodzony w Kartuzach, poeta i pro-
zaik, założyciel grupy poetyckiej „Kadyk”, był redaktorem 
miesięcznika „Litery” oraz „Pomerania”. Absolwent Wydziału 

Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 1965-1973 
starszy asystent Zakładu Fizyki WSI w Bydgoszczy. Od 1973 
roku mieszka w Gdańsku, a od 1975 jest właścicielem chaty 
w Bukowie. W 1967 roku został wyróżniony Medalem Stolema 
– odznaczeniem dla osób, które popularyzują kulturę Kaszub 
i Pomorza. W latach 1984-1985 był kierownikiem literackim 
Teatru Muzycznego w Gdyni. W dorobku literackim ma: Koło 
- 1966, Niezmienność – 1968, Rzecz kaszubska – 1968, Białe są 
słowa miłości – 1970, Betonowy dom – 1971, Wiersze domowe 

Stara chata nad brzegiem jezioraSosna wejmutka tak potężna, 
że trudno ją objąć obiektywem

Gospodarz chaty nad jeziorem – Edmund Puzdrowski

Piec z kafli wykonanych w warsztacie Necla 
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Ziemia Sierakowicka 
jako miejsce działań 
TOW „Gryf Pomorski”
Cz. 3  – Mojusz

Przepaściste Lasy Mirachowskie były w czasie wojny obszarem 
niezwykle sprzyjającym działalności konspiracyjnej. W ich obrębie, 
jak też w najbliższej okolicy, znajdowało się dużo schronów i bun-
krów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Działalność 
partyzantów miała też miejsce w Mojuszu położonym na skraju 
tego kompleksu leśnego. Spośród mieszkańców wsi, uczestniczą-
cych w działaniach ruchu oporu, najczęściej wspomina się Jana 
Piocha i Mariana Jankowskiego.

Wiadomości na temat Jana Piocha przekazuje jego najstarsza 
córka Łucja. Wie naprawdę sporo. Choć sama urodzona po wojnie, 
jednak uważnie słuchała opowiadań matki, która zaczęła przybliżać 
wojenne zdarzenia dopiero po śmierci męża i po upewnieniu się, 
że rodzinie nic już nie grozi z niczyjej strony.

Jan Pioch urodził się 27 września 1910 roku w Mojuszu. Rodzice: 
Monika i Jakub Pioch (z Mojusza) mieli sześcioro dzieci. Najstarszy 
był Władysław (rocznik 1906), potem Franciszek (1908), Jan (1910), 
Anna (1912), Anastazja (1914) i najmłodsza Jadwiga (1921). 

W czasie wojny rodzice nie podpisali Narodowej Listy Niemieckiej, 
co znalazło odbicie w losach członków rodziny. Brat Franciszek został 
zesłany na przymusowe roboty, siostry sympatyzujące z ruchem 
oporu i pomagające partyzantom ukrywały się w gospodarstwie 
Józefa Ekmana na wybudowaniach. Jan, jako były żołnierz wojska 
polskiego, był aktywnym uczestnikiem ruchu oporu. Brał udział 
w partyzanckich działaniach szczególnie świadomie, wszak nie był 
już wtedy młodzieniaszkiem. Jako ponad trzydziestoletni mężczyzna 
dokonywał w pełni świadomych wyborów, nie musiał się też jeszcze 
martwić o losy własnej rodziny, bo założył ją dopiero po wojnie. 
Ukrywał się głównie w schronach usytuowanych za gospodarstwem 
Kotłowskich w stronę Łączek i u Mariana Jankowskiego.

Spośród wielu akcji, w których uczestniczył, wspominał tę, która 
miała uwolnić ruch oporu od kata krążącego wokół niego. Wraz 
z kolegami: Józefem Rejter z Karwacji, Bernardem Kąkolem z Sie-

rakowic i innymi szykowali 
zasadzkę na gestapowca Jana 
Kaszubowskiego i żandar-
ma rodem ze Stężycy, który 
szczególnie im dopiekł. Miało 
to polegać na zatarasowaniu 
drogi w lesie z Mojusza na 
Miechucino, którą Kaszubow-
ski miał przejeżdżać. Wszystko 
zostało przygotowane, jednak 
gestapowiec nie pojawił się.

Jan Pioch został aresztowany 
wiosną 12 lutego 1944 roku 
przez Jana Kaszubowskiego 
i Völza oraz kilku policjantów 
w wyniku kolaboracji jednego 
z mieszkańców wsi. Za zdradę 
pozostali chcieli dokonać na 
nim samosądu, nie dopuściły 
do tego jednak ich żony. Jan 
został najpierw osadzony na 
kilka dni na posterunku żandar-
merii w Sierakowicach, potem 
przewieziony na przesłuchania do Sianowa, stąd do Chmielna 
i następnie do Gdańska. W Gdańsku przechodził ostre śledztwo, 
które w większości prowadził Kaszubowski. Zawsze bity do nie-
przytomności, z sińców po razach nie wyleczył się nigdy, zostały 
mu ciemne plamy do końca. Któregoś razu wyprowadzono go na 
podwórze więzienne i Kaszubowski pokazał mu przykryte szma-
tami ciało Dambka, licząc, że tym skruszy opornego partyzanta 
i zmusi do mówienia. Po nieudanym śledztwie przewieziono go 
do obozu w Stutthofie, skazano na karę śmierci, ale przedtem 
próbowano jeszcze wyciągnąć z niego jak najwięcej informacji. 
Stamtąd trzykrotnie przywożony z innymi więźniami na pokazowe 
egzekucje organizowane przez gestapowców. Gromadzono na nich 
również okoliczną ludność, by dodać dramatyzmu i doprowadzić 
do złamania i podjęcia współpracy. Po każdej takiej nieudanej 
próbie złamania czekały tortury, bicie i bestialska metoda „lecze-
nia” (jak to nazywali żandarmi) w postaci moczenia skatowanego 
ciała w roztworze wody z solą. Mimo usilnych prób oprawców 
nie złamał się i nie wydał towarzyszy. 

Egzekucje te odbywały się w szczególnie dobieranych przez 
gestapo miejscach i czasie. Ulubionym miejscem było Sianowo. 

Jedna z nich odbyła się 16 lipca 1941 r., kiedy przypa-
dał odpust Matki Boskiej Szkaplerznej. Przywieziono 
więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Straceni 
zostali partyzanci Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Kaszubski” z powiatu kartuskiego: Antoni Naczk 

Rodzina Jana: siedzą rodzice (Monika i Jakub); 
stoją od lewej: Jan, Anastazja, Jadwiga, Władysław, Franciszek, Anna

Dom rodzinny Jana w Mojuszu (dziś właścicielem jest syn 
brata Franciszka – Stanisław Pioch)

Łucja Zdrojewska – 
córka Jana Piocha – wspomina 

usłyszane od matki 
wojenne opowieści
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☞

z Tuchlina, Jan Dąbrowski z Ka-
mienicy Królewskiej, Franciszek 
Paszka z Kartuz, Józef Głodow-
ski z Gowidlina.

Będąc więźniem obozu Jan 
próbował się stamtąd wydostać. 
Po pierwszej ucieczce dopadły 
go psy i musiał wrócić. Wraz 
z kilku towarzyszami niedoli 
podjął ponowną próbę uciecz-
ki, tym razem udaną. Dokonali 
tego w czasie prowadzenia na 
roboty. Uciekli płynąc wpław 
przez Wisłę. Zatrzymał się na 
dłużej w kościele w Żukowie 
i stąd pieszo wrócił do domu, 
przedzierając się przez pustko-
wia i lasy. Po powrocie, wraz 
z innymi partyzantami, próbo-
wał wymierzyć „sprawiedli-
wość” zdrajcy, który go wydał, 
nie doszło jednak do tego na prośbę rodziców. Do końca wojny 
jednak musiał się ukrywać, a i po jej zakończeniu gehenna wcale 
się nie skończyła. Wiadomo, że doszło do scalenia TOW z AK, 
bo w jego posiadaniu były pieczęcie jednej i drugiej organizacji. 
Żona Anna (którą poślubił w 1946 roku, z d. Walkusz z Mojusza) 
spaliła je, kiedy po wojnie UB prowadziło dochodzenia w stosun-
ku do należących do TOW i AK. Właściwie pod koniec wojny 
ruch oporu był już skazany na podwójnego wroga. Jednym było 
gestapo i żandarmeria niemiecka, a drugi czaił się w szeregach 
zwiadowczych grup desantowych złożonych z sowieckich żołnie-
rzy. Pod przykrywką zwalczania Niemców kryło się drugie dno, 
którym było rozpracowywanie struktur TOW. Silna patriotyczna 
konspiracja, nakierowana dodatkowo na wartości katolickie była 

„solą w oku” władz sowieckich, które upatrywały w niej przeszkody 
do wprowadzania komunizmu w Polsce. 

Jan Pioch zmarł w 1955 roku zostawiając żonę z czwórką dzieci: 
Łucją, Marianem, Ryszardem i Janiną.

Drugim partyzantem, o którym sporo się mówi, był Marian 
Jankowski, ps. „Zając”, „Szarak”, „Jesion”. Jego nazwisko pojawia 
się wielokrotnie pośród najważniejszych w organizacji. Był on 
członkiem Rady Naczelnej TOW „Gryf Pomorski”, pełnił obowiązki 
komendanta na powiat morski od czerwca 1944 roku do końca woj-
ny, był też kierownikiem powiatowego wydziału organizacyjnego 
od 30 I 1944 roku do końca wojny. Z zawodu był leśnikiem.

Przez dość długi okres czasu Jankowski pełnił funkcję adiutanta 
Józefa Dambka ps. „Lech”, „Jur”, „Adam”, „Adam Kil” – twórcy TOW 
„Gryf Pomorski” kierującego pracami tej organizacji. Na pewno było 
tak, kiedy Dambek ukrywał się w Sikorzynie u Miąskowskiego – 
ostatnim miejscu swego pobytu przed prowokacją i śmiercią z ręki 
Kaszubowskiego. Właściwie Dambek u Miąskowskiego kontaktował 
się tylko z Jankowskim, a kiedy chciał spotkać się z innymi, wycho-
dził z kryjówki w inne umówione miejsca. Jankowski kontaktował 
się bezpośrednio z Dambkiem od kwietnia 1941 roku pełniąc rolę 
jego kuriera. Oprócz Sikorzyna często przebywali też w schronach 
w Borzestowskiej Hucie, wszystko dlatego, że łatwo stąd było 
korzystać ze stacji kolejowej w Mojuszu, skąd Jankowski ruszał 
z poleceniami od „Jura” w świat. Jeździł często do Torunia, był 
nawet w Poznaniu. Nie miał większych trudności z poruszaniem 
się, gdyż jako leśniczy w Lasach Mirachowskich mógł legalnie nosić 
broń, a w legitymacji nie zapisano, że jest Polakiem.

W Mojuszu mieścił się bunkier wybudowany u Jankowskiego. 
Partyzant Jan Bianga, który załamał się i zaczął współpracę z ge-
stapo, stwierdzał: W nowo wybudowanym bunkrze w Mojuszu 
zamieszkiwałem ja, „Lech” i Westphal ps. „Czapla”, natomiast 
inni członkowie udali się w niewiadomym kierunku. 

Zdjęcie wykonane w święto Trzech Króli 1943 roku; 
od prawej stoi brat Franciszek i Jan; siedzą od prawej: siostra Jadwiga, 

Aniela Darżnik i siostra Anastazja

Zdjęcie z 6 I 1943, od lewej siostra Jadwiga, partyzant Józef Rejter 
z Karwacji (pojmany i osadzony w Stutthofie, nie przeżył wojny, 
zamordowany przez hitlerowców i pokazywany partyzantom 

ku przestrodze), Anastazja, kolega Jana, Aniela Darżnik, Jan

Brat Franciszek wywieziony 
na przymusowe roboty do Niemiec

 Jan (drugi z lewej) przed domem



14 5 (227) maj 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

jednak się nim interesowało. Kiedy w 1952 roku toczył się proces 
Biangi współpracującego z gestapo i Kaszubowskim, jego adwokat 
powołał na świadka nadleśniczego Mariana Jankowskiego zamiesz-
kującego wówczas w Główczycach, pow. Słupsk. 

Danuta Pioch

Fot. Danuta Pioch
Stare fotografie ze zbiorów Łucji Zdrojewskiej – córki Jana Piocha

Pod koniec 1943 roku gestapo domyślało się już faktycznej 
roli Jankowskiego w ruchu oporu. Kaszubowski pojawił się 3. 
grudnia u leśniczego Güntera w Nadleśnictwie Mirachowo, gdzie 
Jankowski miał się stawić, rzekomo w sprawach służbowych. 
Został jednak uprzedzony przez swego gajowego, aby się tam 
nie udawał, bo jest to prowokacja. Nie poszedł na spotkanie, nie 
wracał też do swej leśniczówki w Kamiennej Górze, gdzie czekał 
na niego Kaszubowski. Bezpośrednio po tym zdarzeniu udał się 
do Mojuszewskiej Huty, gdzie ukrył się u Piasków. Resztę okupacji 
spędził w pomorskich lasach.

14 stycznia 1944 roku Jankowski ewakuował się z obławy niemiec-
kiej zorganizowanej w Borzestowskiej Hucie na mieszkańców bunkrów 

„Kula” i „Kuźnia”. Oprócz niego byli tam: Józef Dambek, Augustyn We-
stphal, łączniczka, trzej komendanci gminni, Roman Tempski, Alfons 
Pryczkowski, Szczypior z Mojuszewskiej Huty, Grot. 

Po zamordowaniu Dambka kierownictwo TOW przejął West-
phal, a kierownictwo wojskowe przypadło w udziale Aleksandro-
wi Arendtowi. Po aresztowaniu Arendta kierownictwo to przejął 
Marian Jankowski, pełniąc jednocześnie funkcję komendanta 
powiatowego na powiat Wejherowo.

Po wojnie ponownie zaczął pracę na stanowisku leśniczego w le-
śnictwie Kamienna Góra koło Nowej Huty. 14 kwietnia 1945 roku 
aresztowany tam przez Rosjan, prawdopodobnie ze wskazania go 
jako członka TOW przez gestapowca Kaszubowskiego, który w cza-
sie wojny odwiedzał wszystkie miejsca związane z działalnością 
partyzancką. Aresztowania dokonali sowieccy oficerowie w towarzy-
stwie trzech żołnierzy i cywila mówiącego po polsku. Zaprowadzony 
do więźniarki spotkał w niej aresztowanego wcześniej Jana Piocha. 
Oboje myśleli, że tym razem już się „nie wywiną”, znana im bowiem 
była zapalczywość sowietów. Przewieziono ich do Gdyni i poddano 
przesłuchaniom, głównie chodziło o broń i amunicję oraz o miejsca 
ich przechowywania. Śledztwo kontynuowano w Sopocie. Jankowski 
przebywał w Sopocie do 5 maja 1945, potem ulokowany w piwnicy 
jednego z domów w Oliwie. Po kilku dniach znowu załadowany 
na samochód ponownie zobaczył towarzyszy niedoli, partyzantów: 
Jana Piocha, Hieronima Preussa, Jana Labudę. Wywieziono ich do 
Szczecina i kolejny raz poddano przesłuchaniom. 9 maja powrocili 
do Gdańska. Jankowski, jako osoba funkcyjna w TOW, został pod-
dany szczególnie ciężkim przesłuchaniom, zresztą nie lepiej było 
z pozostałymi trzema więźniami.

Panujące w więzieniu nieludzkie warunki bytowe doprowadziły 
do wybuchu epidemii tyfusu. Zachorował również Jankowski 
i został przeniesiony do szpitala. Po powrocie we wrześniu do celi 
dowiedział się, że śledztwo zakończono. Pioch, Preuss, Labuda 
i Jankowski zostali zwolnieni 21 grudnia 1945 roku.

Jako podejrzany o knowania przeciwko sowietom musiał zmienić 
pracę i został zatrudniony w leśnictwie w Szczecinku. UB nadal 

☞

Jan (w środku) z kolegami
Jan Pioch 

w mundurze polskiego wojska Marian Jankowski

„...bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił…”

10 rocznica wizyty Papieża 
w Pelplinie
Mija 10 lat od niezapomnianego wydarzenia dla naszej diecezji 
i części Pomorza, jakim była wizyta Ojca Św. w Pelplinie. Na spo-
tkaniach organizacyjnych mówiono wówczas, że jest to największe 
wydarzenie logistyczne dla tych terenów. Zaangażowane były 
wszystkie służby, instytucje i większość mieszkańców. Wówczas 
myślało się o ogromie spraw organizacyjnych i o zaistnieniu przed 
Papieżem. Skupiono się m.in. na wymiarze materialnym – aby było 
pięknie, sprawnie, uroczyście, bezpiecznie i niepowtarzalnie. Pan 
Jarosław Wójcik, wspominając przygotowania do wizyty Papieża 
w Pelplinie, a był w samym „oku cyklonu”, podkreśla, że znacznym 
utrudnieniem były służby bezpieczeństwa, które w każdym dro-
biazgu upatrywały zagrożenia. Gdy na ołtarzu, przy którym Papież 
miał odprawiać mszę świętą, postawiono bukiet kwiatów, jeden 
z funkcjonariuszy podszedł i powąchał je, sprawdzając czy nie są 
nasączone jakimś środkiem odurzającym lub trującym.

Co po tamtym wydarzeniu pozostało? Pozostały ślady, miejsca, 
pamiątki, inicjatywy, wspomnienia.  

Tego dnia, 6 czerwca 1999 r., na Górce Biskupiej w Pelplinie było 
zwyczajnie, jak przy każdym wielkim wydarzeniu. Były tłumy, 
tłumy ludzi. W oddali, na tle pogodnego nieba, lśnił srebrzystością 
konstrukcji i barwami tęczy ołtarz. Głównego bohatera spotkania, 
Ojca Świętego, widziały już tylko nieliczne osoby z pierwszych 
sektorów. Zieleń placu ukwieciły biało–żółte emblematy, czapecz-
ki, chusty, chorągiewki. Z głośników rozlegały się komunikaty, 
informacje organizatorów i dla przeciętnego ucha niedoceniany, 
doniosły śpiew chórów. Zmęczenie pątników spowodowane przy-
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gotowaniami, dojazdem do Pelplina i nieprzespaną nocą, stępiło 
nieco zmysł uwagi i skupienie. Tym bardziej, że w tłumie znalazły 
się, (na szczęście nieliczne osoby), które zachowywały się jak na 
pikniku: hałaśliwie, biesiadująco, z papierosem, opalające się. 

Jak w biblijnej przypowieści o ziarnach rzuconych w ziemię, 
słowa Papieża trafiały do naszych serc. Jaką glebą były nasze 
serca i jaki wydały plon? Jaki dorobek duchowy wydało tamto 
spotkanie z namiestnikiem Chrystusa ? Na te pytania już każdy 
sam musi sobie odpowiedzieć.

W historii diecezji i naszej gminy, spotkanie z namiestnikiem 
Chrystusa pozostawiło niezatarte ślady.

Ołtarz Papieski
My, sierakowiczanie, chyba sobie nawet nie uświadamiamy, jakimi 
jesteśmy szczęśliwcami, mając taką relikwię - ołtarz ofiarny, przy 
którym nasz Wielki Rodak odprawiał mszę świętą. Ołtarz nie jest 
martwym elementem architektonicznym parku. W ciągu roku 
wielokroć stajemy wokół niego w przeróżnych sytuacjach i okolicz-
nościach. Ołtarz żyje życiem wspólnoty. Jest miejscem, z którego 
czerpiemy poczucie jedności, siłę, moc, wiarę i patriotyzm. Odcho-
dzimy stąd umocnieni, lepsi i szczęśliwsi. Może właśnie teraz, gdy 
nie wypatrujemy zbliżającej się postaci Papieża, gdy nie skupiamy 
się na tym, aby go zobaczyć czy dotknąć, zaczynamy odbierać Go 
swoim wnętrzem, swoim sercem. Okazuje się, że nadal przyciąga 
tłumy i mówi do nas z mocą. Nadal zdobywa świat dla Boga. Ten 
Ołtarz rodzi owoce łaski, owoce dające życie ponadczasowe. Na 
tym polega fenomen Ołtarza Papieskiego. 

Kalendarium stałych uroczystości przy Ołtarzu Papieskim:
- zakończenie Drogi Krzyżowej w ostatni piątek Wielkiego Po-

stu;
- rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia procesją w Niedzielę Palmo-

wą;
- czuwanie modlitewne i program słowno - muzyczny 2 IV 

w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II;

- msza św. w święto Matki Boskiej Królowej Polski – 3 maja i fe-
stiwal pieśni religijnej i patriotycznej;
- Boże Ciało – procesja eucharystyczna;
- msza święta patriotyczna z liturgią słowa w języku kaszubskim 

w święto MB Zielnej i Cudu nad Wisłą – 15 sierpnia;
- parafialny festyn ziół i kwiatów – 15 sierpnia;
- inauguracja festiwalu kultury łowieckiej i myśliwskiej;
- dożynki parafialne;
- Dzień Papieski – biegi wokół ołtarza papieskiego – 2 niedziela 

października. 

Zespół Szkół w Gowidlinie imienia Jana Pawła II 
To kolejne pokłosie i namacalny ślad wizyty Ojca świętego w Pelpli-
nie – ślad, który nie ogranicza się tylko do pamiątkowej tablicy na 
ścianie szkoły, do portretu papieża w izbie pamięci czy wyrzeźbio-
nego popiersia. W dobie braku autorytetów wychowawczych, jasno 
określonych ideałów, niespójnego systemu wartości, lansowania 
wypaczeń i zboczeń – włączenie do programu dydaktyczno–wycho-
wawczego szkoły wartości reprezentowanych i głoszonych przez 
Jana Pawła II jest sukcesem wychowawczym i moralnym szkoły. 
Wychowywanie i kształtowanie młodych ludzi na  fundamencie 
autorytetu naszego Wielkiego Rodaka, stawianie Jego osoby jako 
wzoru do naśladowania, Jego nauki – jako kierunku wzrastania 
duchowego i intelektualnego, Jego dobra i cierpienia – jako prze-
ciwwagi zła – wskazuje wychowankom kierunek godnego życia. 

Z kalendarium Szkoły:
· W roku 2000 nadano Zespołowi Szkół w Gowidlinie imię Jana 

Pawła II.  
· W 2005 r. – Zespół Szkół otrzymał sztandar. 
· Trzy razy w roku Szkoła obchodzi wielkie uroczystości – święto 

szkoły 18 maja - w rocznicę urodzin Jana Pawła II; 2 kwietnia – 
rocznicę śmierci Ojca Św.; 16 października – Dzień Papieski. 

· Od 2005 r. przez Zespół Szkół organizowany jest Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.

Maria Karolak

Zmarł Edward Choroblewski

Strażacy 
pożegnali kolegę
Czwartego maja w dniu św. Floriana, patrona 
strażaków, druhowie z wszystkich gminnych 
jednostek OSP pożegnali swego kolegę Edwar-
da Choroblewskiego. W ostatniej drodze dru-
ha Edwarda uczestniczyli także przedstawicie-
le Zarządu Powiatowego ZOSP w Kartuzach, 
Zarządu Gminnego ZOSP w Sierakowicach 
oraz władz Gminy Sierakowice.

Druh Edward przez niemal całe swoje 
życie związany był z Ochotniczą Strażą 
Pożarną. W ubiegłym roku obchodził 
60lat społecznej strażackiej pracy. Przez 
te wszystkie lata aktywnie angażował się 
w działalność sierakowickiej jednostki OSP. 
Miał wielką potrzebę społecznego działania 
i niesienia pomocy ludziom. Pracował przy 
modernizacji pierwszej strażnicy i budowie 
nowej. Od początku swojej przynależności 
do OSP ukończył odpowiednie przeszkolenie 
podstawowe i specjalistyczne, które wyko-

wart ile może pomóc drugiemu człowiekowi 
i taki właśnie był dh Edward, dlatego też 
wyrażamy mu poprzez swoją obecność 
wdzięczność i podziękowanie”.

Oprac. AK
Foto: Adam Wróblewski

rzystywał biorąc udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. Wyróżniał się sumiennością 
i aktywnością, dzięki czemu przyczynił się do 
ratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzi, 
gaszenia obszarów leśnych i mienia. 

W ostatnim okresie wiek i stan zdrowia 
nie pozwalał druhowi Edwardowi na ak-
tywną działalność, ale zawsze interesował 
się pracą swoich kolegów. 

W uznaniu zasług Edward Choroblewski 
odznaczony został w trakcie społecznego 
działania Złotym Znakiem Związku OSP, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym, 
Srebrnym, Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa i innymi odznaczeniami.
„Nieubłagana śmierć wyrwała z naszych 

strażackich szeregów człowieka sumien-
nego, uczynnego, solidnego i zdyscyplino-
wanego, który tej działalności poświecił 
wiele energii i pracy, nie szczędził swo-
jego zdrowia i wolnego czasu, realizując 
z ogromnym zaangażowaniem zadania ma-
jące na celu pomoc drugiemu człowiekowi 
w zagrożeniu – mówił podczas pożegnania 
Zmarłego Edmund Kwidziński, komendant 
powiatowy PSP w Kartuzach. – Zawsze sta-
rał się pomagać osobom poszkodowanym 
i wymagającym opieki. Każdy z nas jest tyle 
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Święto 3 Maja
Jest to jedno z nielicznych świąt w roku kalendarzowym, które jest 
mi szczególnie bliskie. Lubię jego nastrój. Dlaczego? Tak trudno 
wyrazić to jednym zdaniem. Powodów jest mnóstwo. Jest to po-
czątek najpiękniejszego miesiąca w roku, zachwycającego paletą 
świeżych barw, kwitnącymi drzewami i kobiercem złocistych 
mleczy rozsianych na zielonej trawie; miesiąc urzekający zapachem 
bzu i konwalii, budzący świt śpiewem skowronków i odgłosem po-
wracających do gniazd bocianów. Niewątpliwie zachwyca i urzeka 
rodząca się do życia przyroda.

Drugim powodem szczególnego upodobania tego święta przeze 
mnie jest jego wydźwięk patriotyczny. Odkąd pamiętam, patrio-
tyzm i sprawy ojczyzny zawsze były filarem życia i wychowania 
w naszej rodzinie. Dziadek często, nam wnukom, powtarzał, że 
człowiek ma trzy matki – matkę, która ciebie urodziła, Matkę Bożą 
i matkę Ojczyznę, i wszystkie należy jednakowo kochać, szanować 
i dla nich się poświęcać.

Wyjątkowo są mi bliscy ludzie z tamtej epoki, którzy po pierw-
szym rozbiorze Polski zaangażowali cały swój intelekt i siły 
w ratowanie ojczyzny. To właśnie 3 maja 1791 r. ówczesny sejm, 
w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił 
Konstytucję 3 maja, a właściwie Ustawę Rządową z dnia 3 maja, 
regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Dlaczego tą datę należy pamiętać? Konstytucja uchwalona w 1791 
roku na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako 
rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem 
dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po 
I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Po utracie niepodległości w 1795 przez 123 lata rozbiorów przy-
pominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, 
Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była „ostatnią wolą i te-
stamentem gasnącej Ojczyzny”.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 
nowoczesną spisaną konstytucją.  

Ustawa Rządowa została uchwalona w celu zlikwidowania obec-
nych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną 
państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. 
Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które 
przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego 
posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy lub przekupiony 
przez zagraniczne siły albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie 
podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć 
istniejącą anarchię popieraną przez część krajowych magnatów, 
na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. 

W tym roku święto 3 Maja przypadło w niedzielę. Zebraliśmy się przed Urzędem 
Gminy, gdzie przy hymnie państwowym wciągnięto flagę na maszt. Następnie, 
przy pomniku Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów. Procesyjnie, ulicą Lęborską i Kartuską, mieszkańcy gminy udali się do 
Ołtarza Papieskiego, gdzie ks. kanonik Eugeniusz Grzędzicki - kustosz sanktu-
arium w Sianowie, odprawił mszę świętą z liturgią słowa w języku kaszubskim 
oraz wygłosił homilię. 

Oprócz pięknej pogody piękna była również oprawa muzyczna uroczystości. 
Mogliśmy posłuchać melodii patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej gminy 
Sierakowice, którą kieruje i dyryguje pan Hubert Szczypiorski, a przy Ołtarzu 
Papieskim mszę świętą ubogacił śpiew połączonych chórów „Lutnia” z Luzina 
i „Pięciolinia” z Linii pod kierownictwem dyrygenta i autora „Mszy Kaszubskiej 
na Chór i Diabelskie Skrzypce” pana Tomasza Fopke. O dary ofiarne zadbało 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Sierakowicach.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Święto 3 Maja w Sierakowicach
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Ponieważ Rzeczypospolita była Obojga Narodów, w  tym samym 
czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, 
Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka 
Wilhelma II, została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny 
Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką – spiskiem polskich 
magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. 

Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski Konstytucja 3. 
maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. 

Znawcy twierdzą, że historia jest najlepszą nauczycielką. Po-
dzielam to zdanie! Lecz tylko ludzie mądrzy uczą się na błędach. 
Czego nauczyła nas tamta data i tamto wydarzenie? Co zrobiliśmy 
ze spuścizną naszych przodków? 

Z niepokojem i politowaniem spoglądam na to, co dzieje się 
obecnie w naszej ojczyźnie. Polska jest jak organizm zaatakowany 
nowotworem złośliwym i to nowotworem z przerzutami. Nie ma 
dziedziny ani płaszczyzny życia, która byłaby zdrowa. Na domiar 
złego brak na arenie politycznej autorytetów na miarę I. Potockie-
go,  H. Kołłątaja, S. Staszica, gen. Chłapowskiego, ks. Markiewicza, 
Cegielskiego czy biskupa Marwicza urodzonego w Tuchlinie. Media 
i teczki IPN-u zdepczą każdy autorytet.

W czasach wojen i zaborów Polacy znali swojego wroga. 
Wiadomo było w kogo uderzyć, kogo zaatakować, komu się 

przeciwstawiać, kogo sabotować, z kim toczyć walkę podziemną. 
Współcześnie nie znamy swojego wroga. Psioczymy na Unię, na 
rząd, na władzę, na masonerię – intuicyjnie czujemy, że dzieje się 
w naszym kraju coś nie tak, że jest źle. Zlokalizowanie źródła zła 
jest jednak niemożliwe. Przystępujemy do wyborów, odrzucamy 
kandydatów, którzy nam nie odpowiadają, zmieniamy garnitur 
polityków - pomimo to nic się nie zmienia, jest źle. Machina de-
strukcji toczy się powoli, ale skutecznie. Miota się pani Jaworowicz 
i jej goście w sprawach dla reportera, którzy często, pomimo 
wysokiej fachowości i kompetencji, nie mają recepty na dobro 
i sprawiedliwość, na wyprostowanie pokręconych problemów. 
Proces destrukcji naszego kraju toczy się od wielu lat. Dzisiaj 
protestuje policja, lekarze, nauczyciele, stoczniowcy i niemal 
każda formacja zawodowa. Przeciwko komu? 

W jaki sposób współcześnie można wyrazić swój patriotyzm? Na 
pewno poprzez odrodzenie duchowe i moralne, przez pokonywanie 
naszych wad narodowych, przez kultywowanie dobrych tradycji ro-
dzinnych i religijnych, a także stawianie sobie i młodemu pokoleniu 
wysokich wymagań. Jan Paweł II apelował: „Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od was nie wymagali!” Tylko człowiek, o wysokim 
poczuciu własnej godności będzie tworzył godne prawo, godne 
zasady współżycia społecznego, będzie godnie reprezentował 
swoich wyborców i będzie oczekiwał godnego traktowania.

Maria Karolak
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Powstanie obelisk upamiętniający 
pierwszą ofiarę II wojny światowej w naszej gminie

Pomnik dla bohatera 
i lekcja patriotyzmu dla wszystkich

W tym roku mija 70. rocznica wybuchu drugiej wojny 
światowej. Jest to doskonała okazja uczczenia boha-
terów tamtych przerażających dni. Jednym z nich 
był Leon Wenta, który jako pierwszy mieszkaniec 
gminy poniósł śmierć z ręki wroga. 

Siedemdziesiąt lat temu granica polsko–niemiecka 
znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od Sierako-
wic. Jedno z przejść było w Skrzeszewie. To właśnie 
tam zginął Leon Wenta zastrzelony 1 września 1939 
r. podczas pełnienia służby granicznej. 

Inicjatywa uczczenia pamięci bohatera tablicą 
lub pomnikiem wyszła od pana Henryka Żarskiego 
z Pomorskiego Forum Eksploracyjnego, który jest 
pasjonatem i badaczem historii lokalnej. „Zginął 
jako jeden z pierwszych w obronie polskości – tak 
o Leonie Wencie mówi Henryk Żarski. – Bardzo 
mnie to zabolało, że nikt o nim nie pamięta i że nie 
ma żadnego znaku pamięci o nim: tablicy lub po-
mnika... Dla mnie jest to bardzo symboliczna śmierć 
żołnierza” – dodaje. Pan Żarski sprawą zainteresował 
samorządowców, którzy podchwycili pomysł. Udział 
w tym przedsięwzięciu zadeklarowali wójtowie gmin 
Sierakowice i Cewice – Tadeusz Kobiela i Grzegorz 
Palasz oraz starostowie powiatów kartuskiego i lę-
borskiego – Janina Kwiecień i Ryszard Wenta.

Czwartego maja w Szkole Społecznej w Bukowinie 
zebrało się grono organizatorów międzypowiatowych 
obchodów rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, 
których głównym punktem ma być odsłonięcie w 

Początek II wojny światowej 
na granicy polsko-niemieckiej 
w Skrzeszewie i w Pałubicach
Na podstawie wspomnień Stanisława Młyńskiego 
z Pałubic, rocznik 1919, spisał Ryszard Wenta

Granicy polsko-niemieckiej strzegli zawodowi strażnicy. Mieszkali 
w okolicznych wsiach przygranicznych: jeden w Skrzeszewie u Maj-
kowskich, dwóch w Załakowie (Marchwiak, Płaczek) u Zapłaty, 
jeden w Pałubicach (Franciszek Durbaja), jeden w Łyśniewie, trzech 
w Kamienicy Królewskiej. Do straży granicznej należeli zarówno 
kawalerowie, jak i mężczyźni żonaci. Mieli na stanie umunduro-
wanie i uzbrojenie. Służbę pełnili w układzie: 4 godziny służby, 8 
godzin wolnego. Podczas służby obchodzili wyznaczony odcinek 
granicy. Byli dobrze wynagradzani, ale służba była niewdzięczna 
– musieli iść w teren niezależnie od pogody.  

Dowództwo straży granicznej mieściło się w Sierakowicach – 
tutaj urzędował komisarz i podkomisarz. Szefostwo zajmowało 
się również kontrolą pracy strażników, zazwyczaj raz w miesiącu 
komisarze objeżdżali granicę, korzystając z jazdy wierzchem, mieli 
bardzo urodziwe konie. Korzystali też z jazdy bryczką. Tej ostatniej 
używali szczególnie latem, gdy było ciepło. 

Około pół roku przed wybuchem wojny w Sierakowicach utwo-
rzono oddział Obrony Narodowej. Należało do niego ok. 40 mężczyzn 
rezerwistów, w tym brat i szwagier Stanisława Młyńskiego; oni 
zawsze musieli mieć w pogotowiu pełny rynsztunek. Mieli ćwicze-
nia. Gdy wybuchła wojna, to niektórzy zostali wezwani do Gdyni 
(tak było z bratem i szwagrem Stanisława Młyńskiego). Na miejscu 
zostało paru żołnierzy – strażników, został też Leon Wenta.  

Strażnik Durbaja jeszcze w sierpniu uprzedził, że gdy dojdzie do 
niemieckiego ataku, to zostanie wysadzony most na rzece Buko-
wina przed Pałubicami. Przykazał, aby wtedy wszyscy mężczyźni 

jak najszybciej stawili się na komisariacie w Sierakowicach, gdzie 
zostaną włączeni do działań obronnych. 

1 września 1939 roku wypadło w piątek. Wieczorem, gdy od-
mawiano różaniec przy kapliczce w Pałubicach, rozległ się najpierw 
szum, zaraz na niebie pojawiły się niebieskie, zielone i białe ognie, 
a potem rozległ się potężny wybuch, aż ziemia zadzwoniła. Ludzie 
pogadali trochę o wysadzeniu mostu dla zatrzymania Niemców 
i rozeszli się  spokojnie do domów. Tylko strażnik Franciszek 
Durbaja pojechał na rowerze do Sierakowic, ale jeszcze w piątek 
wrócił, bo na komisariacie nie było już żywego ducha. 

2 września, w sobotę rano, Stanisław Młyński był ciekaw, 
co stało się z wysadzonym mostem i rano wybrał się nad rzekę. 
Zanim wyszedł z Pałubic, spotkał go strażnik Durbaja i poprosił, 
aby poszedł dalej za rzekę, najlepiej do Jelińskich w Skrzeszewie, 
gdzie też mieszkał strażnik, wywiedzieć się, co dzieje się na granicy. 
Po dojściu nad rzekę okazało się, że most o jakieś metr, półtora 

„zapadł się”; kamienie osiadły na dnie i zatamowały rzekę, tak że 
woda zaczęła rozlewać się na pobliskie łąki. 

Stanisław Młyński, po oględzinach wysadzonego mostu, poszedł 
dalej pustą szosą w stronę Skrzeszewa. Za jeziorem Okonek na 
wzgórzu spotkał Leona Jelińskiego i Rychtera prowadzących rower, 
na którym przewieszony był zabity strażnik graniczny. Był to Leon 
Wenta. Młyński przejął od skrzeszewian rower z zabitym i zapro-
wadził go do Pałubic na podwórze Jana Wenty (Gąsk), u którego 
mieszkał strażnik Durbaja. Gdy zdjęto Leona Wentę z roweru 
i rozpięto mu pas, to popłynęła jeszcze krew. Po uzgodnieniach 
z Durbają, Jan Wenta (Gąsk), załadował nieżyjącego Leona Wentę 
na wóz i zawiózł do Sierakowic, aby tam go pochowano. Gdzie 
znajduje się jego grób Stanisław Młyński nie wie.

Leon Wenta został zabity 1 września, prawdopodobnie po po-
łudniu. Do chwili śmierci mieszkał w Kamienicy Królewskiej na 
tzw. wybudowaniach (pustkach). Był synem Leona i Marianny, z d. 
Myszk. Był żonaty, w chwili śmierci osierocił syna Jana. Obecnie 
jego wnuk Zdzisław Wenta, mieszkający nadal w Kamienicy Kró-
lewskiej (jest listonoszem), również nie wie, w którym miejscu jest 

Bogusław Zimny i Andrzej Dworzaczek 
przy granicznym słupie gminy Sierakowice w Skrzeszewie
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Sobisz – artysta rzeźbiarz, Daniel Zdrojewski z Towa-
rzystwa Przyjaciół Kartuz oraz Bogusław Zimny. 

Pan Bogusław mieszka w Sopocie, ale urodził się 
w Załakowie, w budynku straży granicznej. Ojciec 
pana Bogusława, Stanisław, pochodził z Poznania 
i w latach dwudziestych ubiegłego wieku był straż-
nikiem pracującym na granicy w okolicach Zała-
kowa i Skrzeszewa. Oto co na ten temat pisze ☞

pochowany dziadek Leon tragicznie poległy w dniu 1 września 
1939 roku. 

2 września, w południe, Bojanowski, sąsiad Młyńskiego, za-
uważył niemiecki patrol, jak skradał się w stronę Pałubic, idąc 
dołem skarpy znajdującej się miedzy polem Rompy a łąkami. Było 
ich ośmiu. Strażnik Durbaja, gdy się o tym dowiedział, uciekł na 
rowerze w stronę Kamienicy Królewskiej. Patrol niemiecki minął 
wieś i za gospodarstwem Dalekiego skierował się również w stronę 
Kamienicy. Po jakimś czasie ten sam patrol wracał w stronę granicy, 
teraz już szosą. Niemcy spotkali Stanisława Młyńskiego, jadącego 
kosić łubin. O coś go pytali, ale nie znał niemieckiego. Rozmowę 
podjęli dopiero z Górową, starszą kobietą, wdową, która mieszkała 
w gospodarstwie na zakręcie szosy między wysadzonym mostem 
a Pałubicami, tam gdzie dzisiaj mieszka Wenta (Nober).  

Potem przez całą sobotę nic się nie działo, było całkiem 
spokojnie. 

3 września, w niedzielę Stanisław Młyński z rana pojechał na 
siódmą do kościoła w Sierakowicach. Po powrocie dowiedział się 
od mamy, że w Pałubicach było niemieckie wojsko, ale wróciło 
w stronę Skrzeszewa. 

W tym dzień było akurat przyjęcie dzieci do I Komunii Świętej. 
Po południu Niemcy w dużej liczbie zbliżali się w stronę Siera-

kowic. Stanisław Młyński, Aniela Garska i Bojanowski obserwowali 
przesuwającą się kolumnę zza żywopłotu. Po jakimś czasie młodzi 
obserwatorzy wycofali się przestraszeni, gdy starsi powiedzieli 
im, że Niemcy zabrali z Pałubic ze sobą Brunona (18 l.) i Stefana 
(16 l.) Dalekich. Stanisław Młyński ukrył się ze strachu pod stertą 
chrustu leżącą z boku ich podwórza. Całe szczęście, że Dalekim 
udało się jakoś uciec Niemcom (chyba w Małgòwsczim rowie 
przed Sierakowicami) i wieczorem wrócili do domu. 

Pod wieczór w niedzielę Niemcy jechali już w mniejszej licz-
bie. Spora grupa zatrzymała się na nocleg w Pałubicach. Był ich 
pełen ogród u Wenty Jana Gąska, mieszkającego naprzeciwko 
Młyńskich, u Młyńskich zatrzymało się również ok. 30 żołnierzy 
na nocleg w stodole. 

Już po zmroku mama odnalazła Stanisława Młyńskiego w chru-
ście – spał zmożony przeżyciami. Zaprowadziła go do domu. 
Odmówili pacierz, potem różaniec i litanię loretańską (z przejęcia 
zapamiętał ją do dzisiaj). Potem Stanisław rozejrzał się za bezpiecz-
nym schowkiem. Po namyśle oderwał deskę w suficie i wczołgał 
się na strych, który zapełniony był sianem. 

4 września rano, w poniedziałek, szosą w stronę Lęborka przeje-
chała kolumna niemieckich aut. Były zapełnione polskimi cywilami, 
mężczyznami złapanymi w Sierakowicach, Tuchlinie, Puzdrowie, 
których wywozili na roboty, mówili potem, że do Nürbergu. 

Z kolei po południu na podwórze do Młyńskich przywieziono 
z Kamienicy zabitego Niemca. Złożono go na placu pod chlewem. 
Był skrwawiony. Po jakimś czasie przyjechał pastor z Lęborka. 
Zebrali się niemal wszyscy żołnierze. Karabiny postawili w stojaki 
i razem modlili się. Było ich ok. dwustu. Potem zabitego powieziono 
w stronę Niemiec. 

We wtorek przywieźli kolejnego zabitego, w środę trzeciego. 
Wszyscy byli zakłuci bagnetami. 

5 września, we wtorek, Niemcy ustawili na polu Naczka cztery 
armaty i skierowali je lufami w stronę Załakowa. Natomiast grupa 
innych żołnierzy ciągnęła  w stronę Sierakowic kabel telefoniczny. 
Dwóch oficerów zauważyło leżące belki metalowe przy kuźni 
u Młyńskich. Sześć czy siedem kazali przekuć na końcach tak, aby 
powstały kółka i zabrali je ze sobą – miały służyć jako dyszle do 
zaczepu zepsutych albo ugrzęźniętych w mokradłach czołgów. 

W środę, 6 września, Niemcy zaczęli wyjeżdżać z Pałubic. 
7 września, rano w czwartek, we wsi było już pusto – reszta 

Niemców wyjechała w nocy. 
Ojciec wysłał Stanisława Młyńskiego do koszenia łąki. Łąka widocz-

na była z szosy, dlatego, aby zmylić ewentualnych Niemców wyłapu-
jących polskich mężczyzn, tak jak to było w Sierakowicach, Stanisław 
Młyński, przed wyjściem na sianokosy, zakładał dla niepoznaki fartuch 
i chustkę na głowę. Zajmował się tym niemal przez tydzień. 

Załakowo–Lębork, 7–8 marca 2009 roku
z taśm spisał Ryszard Wenta  

Skrzeszewie obelisku upamiętniającego Leona Wentę. W spotkaniu uczestniczyli: 
Kazimierz Kleina – senator RP, Ryszard Wenta – starosta lęborski, Henryk Żarski 
i Dariusz Olewniczak z Pomorskiego Forum Eksploracyjnego, Andrzej Cyman – prezes 
Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”, Kazimierz Formela – wiceprezes, Maciej Pokojski 
– dyrektor szkoły w Bukowinie, Jerzy Żurawicz – wicestarosta kartuski, Zbigniew 
Fularczyk – zastępca wójta Sierakowic, Grzegorz Palasz – wójt Cewic, komdr por. 
dr Grzegorz Goryński i Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 
Wiktor Tyburski – wicestarosta lęborski, Andrzej Dworzaczek – historyk, dr Tomasz 

Daniel Zdrojewski, Dariusz Olewniczak i Henryk Żarski 
– pasjonaci historii lokalnej

Ryszard Wenta, Zbigniew Fularczyk i Grzegorz Palasz
przy budynku straży granicznej w Skrzeszewie
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☞ Andrzej Dworzaczek w kontynuacji „V wieków 
Załakowa”: Załakowo w 20-leciu międzywojennym 
stało się wsią graniczną. Na terenie wsi znalazła 
się placówka Komisariatu Straży Graniczonej z Sie-
rakowic obsadzona przez 4 strażników. Na nieod-
ległym moście w Skrzeszewie przebiegała granica. 
W Załakowie nie było jednak przejścia granicznego. 
Takowe znajdowały się w Gowidlinie (stałe) i Ka-
mienicy Królewskiej (sezonowe). Zadaniem Straży 
było pilnowanie granicy, w tym zamkniętego przej-
ścia na moście. Dziś budynek straży znajduje się 
w stanie generalnego remontu. Strażnikami byli 
zazwyczaj ludzie przyjezdni, pochodzący z głębi 
Polski. Wśród nich byli Wielkopolanie - Franci-
szek Zapłata, pochodzący z miejscowości Jerka 
niedaleko Śremu w Poznańskiem oraz Stanisław 
Zimny z Poznania. W budynku strażnicy urodził 
się jego syn Bogusław, dzisiaj mieszkający w Sopocie. 
Wyjątkiem był Władysław Kwidzyński pochodzący 
z Puzdrowa, który służbę na strażnicy w Załakowie 
pełnił w latach 1923-1930.  

Na zebraniu ustalono, że główne uroczystości rocz-
nicowe powiatów kartuskiego i lęborskiego odbędą 
się na dawnej granicy polsko-niemieckiej 1 września 
w godzinach popołudniowych. Udział w nich mają 
wziąć uczniowie z pobliskich szkół –  Bukowiny, 
Załakowa i Kamienicy Królewskiej. 

Pan Henryk Żarski ma nadzieję, że uczczenie 
pamięci poległego strażnika będzie, szczególnie dla 
najmłodszego pokolenia, doskonałą lekcją historii nam 
najbliższej, czyli tej lokalnej. „Na historii lokalnej bu-
dowana jest historia narodów – stwierdza. – Gdy nie 
zadbamy o te drobne fakty, pójdą one w zapomnienie.” 
W podobnym tonie wypowiadali się pozostali uczest-
nicy zebrania. Uroczystości mają być lekcją patrioty-
zmu, zachętą do zgłębiania historii Polski i budowania 
pamięci lokalnej także dla nas wszystkich. 

Na poprzednich stronach publikujemy spisane 
przez Ryszarda Wentę wspomnienia pana Stanisława 
Młyńskiego z Pałubic o pierwszych dniach drugiej 
wojny na dawnej granicy. Zawierają one także relację 
o śmierci Leona Wenty. 

AK
Foto: AK

Jerzy Żurawicz, Zbigniew Fularczyk, Andrzej Dworzaczek, Bogusław Zimny 
i kmdr por. Grzegorz Goryński

W Skrzeszewie granicę polsko-niemiecką 
do momentu wybuchu drugiej wojny światowej wyznaczała rzeka Bukowina

Kazimierz Kleina, Zbigniew Fularczyk 
i Tomasz Sobisz

Kmdr por. Grzegorz Goryński, Andrzej Cyman i Wiktor Tryburski
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Zielone miasto – zielona wieś
Pod takim tytułem Związek Szkółkarzy Polskich zorganizował  14 maja br. kon-
ferencję w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przy udziale najwybitniejszych 
właścicieli szkółek z Polski. Organizatorem i inicjatorem konferencji była znana 
nam pani Justyna Kaleta.

Tegoroczne seminarium, podobnie jak poprzednia konferencja, także było 
niezwykle owocne z wielu względów. Dostarczyło uczestnikom cennej wiedzy 
ogrodniczo – szkółkarskiej. Pozwoliło na kontakt z wybitnymi specjalistami szkół-
karstwa oraz na osobiste konsultacje z tymi osobami. Ukształtowało w uczestni-
kach wizję zieleni w centrum miast i wsi oraz zieleni przydrożnej. Było bodźcem 
do przebudowy zieleni w swoim środowisku. 

Zieleń jest ozdobą. Zieleń podnosi wartość nieruchomości od 10 do 20%. Do-
bra zieleń jest inwestycją, która się opłaca. Coraz częściej architekci budowlani 
i urbaniści korzystają z pomocy architektów zieleni. Zaprojektować zieleń dla 
osiedla, ulicy czy wsi, wcale nie jest łatwo i wymaga to wiedzy i talentu. Zieleń 
tworzy barierę przed uciążliwościami cywilizacji – przed hałasem, spalinami czy 
zadymieniem. Zieleń reguluje mikroklimat.  Zieleń osłoni na posesji miejsce na 
pojemniki na odpady, mało urodziwe mury i betony. Zieleń jest ratunkiem dla 
zmian klimatycznych środowiska. 

Aby jednak zieleń mogła zachwycać i pomagać żyć, musi być odpowiednio 
dobrana  do miejsca, prawidłowo posadzona i pielęgnowana. Sierakowice mają 
specyficzny klimat, nieco zimniejszy od sąsiednich okolic jak Kartuzy, Lębork 
czy Kościerzyna. Dlatego przy dobieraniu roślin należy uwzględnić specyfikę 
mikroklimatu. 

Roślinność powinna znaleźć się w takich miejscach publicznych miasta lub wsi 
jak: parki, skwery, zieleńce, place zabaw, obrzeża posesji, pobocza dróg i ulic. 
Dzięki zieleni aglomeracja nabiera niepowtarzalnego uroku, podkreślone zostają 
walory architektury, tworzą się miejsca spacerowo-rekreacyjne.

Konferencja utwierdziła uczestników w przekona-
niu, że zieleń, na równi z architekturą, jest ważna i po-
trzebna w terenie zurbanizowanym, że miejscowość 
zyskuje bardzo wiele na dobrze zaprojektowanej 
i pielęgnowanej zieleni.

Kopalnią wiedzy o roślinach i szkółkach są nastę-
pujące strony internetowe, na które zapraszam: www.
zielentozycie.pl; www.zszp.pl; www.clematis.com.pl; 
www.grusztyn.com.pl; www.polskierosliny.pl.

Maria Karolak
Foto: Mirosław Chaber

Zebranych na seminarium uczestników powitał 
Prezes Związku Szkółkarzy Polskich Lucjan Gursztyn

Małgorzata Lewna, Mirosław Chaber i Justyna Kaleta

Pani Mirosławie Sikora, 

głównej księgowej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach 
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci ojca 
składają Rada Nadzorcza, Zarząd 

i pracownicy Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach

Czy wiesz 
komu sprzedajesz alkohol?
Uwaga sprzedawcy i handlowcy!
Prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom do lat 18  (art. 15 ust. 2 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Ile kto ma lat?
Bardzo trudno jest na podstawie wyglądu trafnie ocenić wiek 
kupującego alkohol. W Polsce do sprzedawcy należy zadanie, by 
upewnić się, że sprzedaje alkohol osobie pełnoletniej.

Kiedy sprzedawca ma wątpliwości co do wieku klienta, jego za-
daniem jest upewnić się, że młoda osoba, chcąca zakupić alkohol, 
jest pełnoletnia. Prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom do 
18 lat (art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi).

Jak sprawdzić wiek? Jak wylegitymować?
Prawo reguluje to tak: „...W przypadku wątpliwości co do pełno-
letności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe 

uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego 
wiek nabywcy” (art. 15.2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi z dn. 26. 10. 1982 z pózn. zm.). 
Sprawdzanie wieku wymaga spokoju i stanowczości wypływa-
jących z ugruntowanego w prawie przekonania – „mam prawo 
żądać dokumentu”. Zaleca się użyć jasnego komunikatu, który 
zatrzyma młodego człowieka nie raniąc go:

- Nie mam pewności, czy ma Pan/Pani 18 lat, czy może Pani 
udowodnić prawo do zakupu alkoholu?

- Mam wątpliwości co do Pani/ Pana wieku, proszę o dokument 
ze zdjęciem.

- Nie mam pewności, czy ma Pani/Pan 18 lat, proszę o dokument.
Skuteczna jest też wersja najkrótsza, choć w większym stopniu 

kładzie akcent na kontrolowanie klienta niż na ewentualne emocje. 
Jest za to zwięzła i łatwa dla sprzedawcy, szczególnie wtedy, gdy 
brakuje czasu. Wystarczy powiedzieć: Dowód albo inny dokument 
ze zdjęciem proszę. Można też krótko: Dokument proszę.

Z powyższych zdań sprzedawca powinien wybrać takie, które 
najbardziej jemu odpowiada. Warto przy tym kierować się wy-
czuciem klienta i celem (zwięzłość sprawdzenia, bezpieczeństwo, 
dbałość o relacje itd.). ☞
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INFORMACJA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach  uprzejmie informuje 
o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302  

tel. 058-681-95-41
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl

kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

Punkt Konsultacyjny 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 058-684-77-57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 058-684-77-57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

Porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca od godziny 15:30 do 18:00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

29 maja, 26 czerwca, 31lipca, 28sierpnia, 
25 września, *23 października, 27. listopada, *18 grudnia

*przed 1 listopada 2009 r., czyli przed Wszystkimi Świętymi, 
dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

Sprawdzanie służy modelowaniu pożądanych zachowań i pro-
pagowaniu wiedzy, że alkohol jest dla dorosłych. Sprawdzanie służy 
modelowaniu zachowania – jesteś młody? chcesz kupić alkohol? 
zabierz dokument i pieniądze. Należy sprawdzić zawsze wszystkich, 
co do których – na podstawie wyglądu – mamy wątpliwości, czy są 
pełnoletni. W trosce o siebie i o pozytywną opinię sklepu.

Konsekwencje sprzedaży alkoholu młodocianemu obciążają 
sprzedawcę i właściciela koncesji.

Jak szybko obliczyć wiek?
Wielu sprzedawców ma problem z szybkim obliczeniem wieku 
klienta, a sprzedawca musi mieć pewność, że dana osoba ma 18 
lat. Nie wystarczy spojrzeć na rok urodzenia. Dlatego proponujemy 
sprzedawcom następujący sposób: W 2009 roku 18 lat będą miały 
osoby urodzone w 1991 roku. Dzisiaj jest maj lub czerwiec 2009 
roku, więc na kasie przypinam sobie kartkę z miesiącem i rokiem 
1991;  wszystkie dokumenty z datą urodzenia powyżej tej daty (np. 
lipiec 1991) odrzucam, poniżej i równe przyjmuję.  Jest to prosty, 
praktyczny sposób, sprawdzony i chwalony przez sprzedawców.

Uwaga! Pułapka!
Pułapką dla sprzedawców są nowe dowody. Zarówno te wydawane 
osobom pełnoletnim, jak i niepełnoletnim, mają taką samą szatę 
graficzną. Wprowadziło to w błąd już wielu sprzedawców. Warto 
na to uważać i zawsze sprawdzać datę urodzenia!

Jak odmówić?
Kiedy alkohol chce kupić młoda osoba, która ma 18 lat, jego 
sprzedaż jest legalna i odbywa się z poszanowaniem prawa. Kiedy 
alkohol chce kupić młoda osoba, która – jak wynika po sprawdzeniu 
– nie ma 18 lat, zadaniem sprzedawcy jest odmówić. Właśnie 18 lat 
w Polsce, a w innych krajach, jak np. w USA 21, jest prawnie okre-

śloną granicą, wyznaczającą dostępność alkoholu. Poniżej proponuje 
się kilka możliwych odpowiedzi do wyboru dla sprzedawcy: 

– Nie, nie sprzedam, zgodnie z prawem sprzedaję tylko tym, 
którzy mają 18 lat. 

– Nie, nie sprzedam, alkohol sprzedaję tylko dorosłym. 
– Nie, nie sprzedam, bo zgodnie z prawem prawo do zakupu 

alkoholu ma osoba 18-letnia. 
– Nie, nie sprzedam, przestrzegam prawa, a ono zakazuje sprze-

dawać alkohol niepełnoletnim. Nie, nie sprzedam Panu/i alkoholu, 
bo nie ma Pan/i 18 lat. 

– Nie, nie sprzedam alkoholu osobie niepełnoletniej.
 Powyższe odmowy pozwalają sprzedawcy wywiązać się z tego, 

co nakłada na niego prawo, pozwalają zachować nieletniemu 
klientowi twarz; zawierają odmowę, opis tego, czego nie zrobimy 
oraz krótkie uzasadnienie. Zawierają: 

- odmowę – nie; 
- opis tego, jak się zachowamy – nie sprzedam;
- krótkie uzasadnienie – bo zgodnie z prawem prawo do zakupu 

alkoholu ma osoba 18 – letnia.

Konsekwencja i zdecydowanie
Często zdarzają się takie sytuacje, kiedy młody człowiek chce 
kupić alkohol, ale mówi, że zapomniał dowodu, nie ma przy sobie 
dokumentów i naciska na sprzedawcę. Zgodnie z prawem sprze-
dawca powinien mieć pewność, że sprzedaje osobie pełnoletniej, 
a skoro wcześniej poprosił o dokument, to znaczy, że miał wątpli-
wości. W takiej sytuacji zadaniem sprzedawcy jest odmówić. Na 
przykład tak: 

- Nie, nie sprzedam Panu/i alkoholu, bo nie mam pewności, że 
ma Pan/i 18 lat. 

Zdarza się, że młody człowiek, widząc nieustępliwość sprze-
dawcy, mówi: 

- No dobrze, za chwilę wracam z dowodem - w nadziei, że sprze-
dawca ulituje się i wycofa z żądania dokumentu. 

Wtedy sprzedawca może powiedzieć: 
- Uprzedzam, że nie sprzedam alkoholu osobie niepełnoletniej. 
albo – Uprzedzam, że sprzedam alkohol tylko osobie pełnoletniej.
albo – Zapraszam z dokumentem. 
albo – Będzie dokument, będzie zakup.
Sprzedawca, zapraszając z dokumentem, daje młodemu czło-

wiekowi szansę na zachowanie twarzy, a taki komunikat, koń-
czący dyskusję, przypieczętowuje jasne reguły: masz dokument 
dowodzący, że masz 18 lat – kupujesz, nie masz – nie kupujesz. 
To ważne, aby tej osobie nie poświęcać więcej czasu niż to 
konieczne. Skierowanie wzroku w stronę następnego klienta 
też jest wyraźnym sygnałem, że to koniec rozmowy. Przekaz 
sprzedawcy, kierowany zwłaszcza do młodych ludzi, powinien 
być jednoznaczny.

Pomocne techniki dyscyplinujące
Zdarzają się nieustępliwi nastoletni klienci, którzy nie reagują na 
pierwszą odmowę. Pomocne w takiej sytuacji mogą być:

- technika „zdartej płyty” i technika ograniczonego wyboru.
Technika „zdartej płyty” polega na stanowczym trzykrotnym 

powtórzeniu odmowy z jednoczesnym zwiększaniem nacisku na 
treść za każdym kolejnym powtórzeniem. Oto przykład takiej 
rozmowy: Klientka: - Poproszę wino. Sprzedawca: - Proszę o do-
kument. K: - Nie mam dowodu, będę miała za rok. Proszę Panią 
tylko o jedno wino… S: - Nie, nie sprzedam Pani alkoholu, bo nie 
ma Pani 18 lat. K:- Ale moja mama tak bardzo prosi, bo zaraz 
u nas będą goście i ja chcę mamie pomóc, ona tam wszystko 
przygotowuje… S:- Nie, nie sprzedam Pani alkoholu, bo nie ma 
Pani 18 lat. (nieco głośniej z naciskiem). K:- Ale moja mama tak na 
mnie liczy! S:- Nie, nie sprzedam Pani alkoholu, bo nie ma Pani 
18 lat. (Jeszcze głośniej, nieco wolniej i z większym naciskiem) Ja 
przestrzegam prawa i sprzedaję alkohol tylko dorosłym. Z każdym 

☞
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im. Marka Kotańskiego w Krakowie ( dla kl. I–III 
bajka pt. Sanczo Gonzales na tropie i dla klas IV–VI 
spektakl dotyczący zapobiegania agresji i uzależnie-
niom pt. Dzień wagarowicza). Uczniowie wzięli udział 
w zajęciach z tańca, ruchu i muzyki prowadzonych 
przez panią Edytę Bonk, psychologa i instruktora 
terapii tańca oraz symboliki ciała i improwizacji ta-
necznej Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapeutów 
Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. 

Społeczność uczniowską odwiedzili przedstawicie-
le takich instytucji jak: Powiatowa Stacja Sanitarno 
– Epidemiologiczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna 
z siedzibą w Kartuzach. Specjaliści dzielili się rozległą 
wiedzą na temat bezpieczeństwa, chorób przeno-
szonych przez wodę i szkodliwości chipsów oraz 
napojów energetyzujących. Uczniowie, pod czujnym 
okiem zawodowego strażaka, nabywali i utrwalali 
wiedzę na temat odpowiedniego zachowania w sy-
tuacjach zagrożenia.

W marcu odbył się prawdziwy maraton wiedzy 
profilaktycznej. Danuta Fiedoruk zadbała o to, aby 
uczniowie mogli zastosować nabyte wcześniej umie-
jętności w różnych dziedzinach nauki i sztuki. 

kolejnym zdaniem dla klienta staje się coraz bardziej oczywiste, 
że sprzedawca jest nieprzejednany i wytrwa przy swoim zdaniu, 
bez względu na to, jak istotny powód zakupu poda klient. Od-
mawiając warto pamiętać, by zachować pewną postawę ciała 
– stać prosto, patrząc klientowi prosto w oczy, mówić spokojnym, 
stanowczym głosem. 

Technika ograniczonego wyboru polega na przedstawieniu 
klientowi dwóch możliwych rozwiązań i pozostawienie mu wybo-
ru. Przy pomocy tej techniki jasno dajemy do zrozumienia, że nie 
ustąpimy i sygnalizujemy, jakie są możliwe konsekwencje. Zaleca 
się stosowanie tej techniki w sytuacji, gdy łagodniejsze formy (np. 
„zdarta płyta”) nie poskutkowały.

Przykład:
- Nie mam dłużej czasu na dyskusję. Albo odejdzie Pan od lady, 

albo będę musiała poprosić ochronę (lub Policję) o pomoc. Co 
Pan wybiera?

Przedstawienie alternatywnych konsekwencji zachowania klienta 
należy zakończyć pytaniem: Co wybierasz? Zachęca to klienta do 
racjonalnej decyzji, pozwala zachować twarz, a jednocześnie pozo-
stawia mu prawo wyboru. Przy stosowaniu tej techniki ważne jest, 
żeby sugerowane konsekwencje zachowania klienta były realne, 
możliwe do wprowadzenia w życie.

☞

Kto jest gospodarzem? Kto jest gościem?
W sklepie rządzi sprzedawca, który często jest też właścicielem. To 
on jest gospodarzem tej przestrzeni. To on narzuca pewne normy 
zachowania i zasady. To jest jego miejsce pracy. On decyduje o za-
sadach, jakie tutaj obowiązują, on ma obowiązek działać w grani-
cach prawa. To on najwięcej traci, jeśli zostanie mu udowodnione, 
że sprzedał alkohol niepełnoletniej osobie. Może stracić premię, 
najczęściej jednak traci pracę i ponosi konsekwencje prawne. Wła-
ściciel sklepu często traci koncesję, przez następne 3 lata nie może 
się o nią ubiegać. Nie opłaca się krótkotrwała korzyść, jaką jest zysk 
ze sprzedaży alkoholu, wobec długoterminowych kłopotów, jakie 
wynikają ze sprzedaży niepełnoletnim, zarówno dla sprzedawcy jak 
i właściciela sklepu. Taką opinię zgodnie głoszą ci, którzy już mieli 
kłopoty w związku ze sprzedażą alkoholu dzieciom. Zawsze można 
myśleć „mnie nie złapią”, ale życie pokazuje, że tak jest do czasu. 
Zazwyczaj policja i mieszkańcy wiedzą, gdzie sprzedaje się alkohol 
niepełnoletnim, ale potrzebują czasu na zebranie dowodów. 

Wszystkim właścicielom sklepów sprzedających alkohol oraz 
sprzedawcom życzę stanowczości w przestrzeganiu prawa i nie-
rozpijaniu młodzieży.
Z materiałów kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” 

wybrała M. Karolak

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej

Moje życie w moich rękach
Nie od dziś wiadomo, że zagrożeniom lepiej zapobiegać, aniżeli czekać z za-
łożonymi rękoma na kłopoty. Pedagog szkolny- pani Danuta Fiedoruk - oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej - Ireneusz Płotka - zorganizowali wspaniałe 
przedsięwzięcie profilaktyczne, którego podmiotem stało się niemal ośmiuset 
uczniów. Ideę podjętych działań wyczerpująco wyraziła organizatorka mówiąc, 
że głównym założeniem jest pokazanie młodym ludziom perspektywy zdrowego 
życia, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych 
oraz kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Do Szkoły Podstawowej zawitali specjaliści udzielający porad, dający wska-
zówki i ostrzegający przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia fizycznego 
i psychicznego. Tak więc uczniowie mogli wysłuchać osobistego, wzruszającego 
świadectwa pani Aliny Sołtysek - córki alkoholika - oraz relacji księdza Adama 
Okroja zajmującego się trudną sprawą uzależnień. Stali się również widzami 
przedstawienia profilaktycznego w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego Nauka udzielania pierwszej pomocy

Sierżant Beata Kurek z uczniami najmłodszych klas
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Mobilizowali się podczas turnieju sportowego, pilnie pracowali rozwiązując 
zadania matematyczne, a także popisywali się talentem aktorskim w scenkach 
przedstawiających różne sposoby walki z zagrożeniami, jakie niesie młodość.

Działaniom towarzyszyła muzyka. Młodzi wokaliści śpiewali piosenki ułożone 
z myślą o tym wyjątkowym dniu. Zespół gitarowy, w którego skład wchodzą 
uczniowie Szkoły Podstawowej, zagrał wspaniały koncert. 

Wdrażanie profilaktycznych zachowań nie zakończyło się wraz z marcowymi 
obchodami. Miesiąc później wielu emocji dostarczyła prelekcja reprezentantów 
gdyńskiej Straży Granicznej. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wielkie 
niebezpieczeństwo dla człowieka stanowią narkotyki. Przeszli również szkolenie 
na temat obrony przed atakującym psem. Strażnicy zaprezentowali specjalną po-
zycję chroniącą człowieka przed obrażeniami. Uczniowie nienagannie naśladowali 
obronne ustawienie ciała. Z podziwem patrzyli na pieski, które bezbłędnie roz-
poznawały miejsca przechowywania narkotyków podłożonych przez opiekunów. 
Strażnicy zaproponowali uczniom przejażdżkę służbowym wozem z włączonym 
alarmem, czym wywołali falę prawdziwego entuzjazmu. 

W maju dyrekcja Szkoły Podstawowej i pedagog szkolny nagrodzili tych, 
którzy najbardziej zaangażowali się w cykl działań profilaktycznych. Upominki 
ufundował wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. W potrzeby dzieci i mło-
dzieży doskonale wczuł się również pan Piotr Stencel, obdarowując ich pysznymi  
i pięknymi tortami.

Pozostaje mieć nadzieję, że wysiłki wszystkich, którym leży na sercu dobro 
dziecka zmierzającego ku dorosłości, zostaną nagrodzone upragnionym widokiem 
szczęśliwej i przede wszystkim zdrowej społeczności uczniowskiej.

Michalina Król

☞

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Pamięć o polskim papieżu ciągle żywa
Społeczność Zespołu Szkół w Gowidlinie, której od dziewięciu lat patronu-
je Jan Paweł II, darzy szczególną miłością i szacunkiem swego duchowego 
opiekuna. Postać polskiego papieża jest wzorem dla uczniów. W programie 
wychowawczym uwzględniono wartości przez Niego wyznawane i moc Jego 
autorytetu. Uczniowie i nauczyciele angażują się w wiele działań, których celem 
jest zarówno upamiętnienie Jana Pawła II, jak i popularyzacja wiedzy o Jego 
życiu, twórczości i pontyfikacie. Jedną z takich inicjatyw jest organizowany na 
szczeblu powiatowym Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II ( piąta 
edycja odbyła się 20 maja).  

W konkursie uczestniczą uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół 
podstawowych powiatu kartuskiego. W tym roku 18 szkół zgłosiło swoich re-
prezentantów – laureatów eliminacji szkolnych. Osiemnastu uczniów sprawdziło 

swą wiedzę o polskim papieżu pisząc test. Musieli 
wykazać się nie tylko wiedzą o życiu Karola Wojtyły, 
jego rodzinie, pontyfikacie, ale też znajomością papie-
skiego testamentu. Pytania dotyczyły także samego 
sposobu wybierania papieża, udzielali odpowiedzi 
na temat konklawe. 

Zadania dla uczniów ułożyli wspólnie: ks. kan. Le-
szek Knut – proboszcz parafii w Gowidlinie, ks. Piotr 
Stoltman – wikariusz i katecheta oraz Elżbieta Rompa 
– katechetka. „Każdy, kto choć trochę interesuje się osobą 
polskiego papieża, nie miałby problemów z udzieleniem 
odpowiedzi na te pytania” – powiedział ks. Piotr. 

Zwycięzcą V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ja-
nie Pawle II został Bartosz Wójcik z Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej. Drugie miejsce zajął Jakub 
Sildatk ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
a trzecie Joanna Mielewczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Węsiorach.  Oprócz nagród głównych komisja 
przyznała także wyróżnienia dla: Roberta Wenty ze 
SP z Załakowie, Martyny Krefta z ZS w Sulęczynie 
i Dawida Polejowskiego ze SP w Lisich Jamach. Wy-
różniono także Szymona Biłanicza ze SP w Baninie 
jako najmłodszego uczestnika konkursu. Uczniowie 
otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców 
i ks. Leszka Knuta. 

Podczas uroczystości rozdania nagród obecni byli: 
ks. Tadeusz Kurach – dziekan dekanatu sierakowic-
kiego, ks. kan. Leszek Knut, Halina Uchman – dyrek-
tor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, 
Zbigniew Suchta – przewodniczący Rady Gminy 
i Janusz Wenta – radny z Gowidlina. 

Uczennice gowidlińskiej szkoły zaprezentowały 
przed gośćmi program artystyczny nawiązujący do 
nauczania Jana Pawła II. Myślą przewodnią było 
osiem błogosławieństw. Refleksje i recytację wierszy 
przeplatano pięknym śpiewem dziewcząt z chóru 
Kantylena. 

AK
Foto: AK

Zwycięzcy i wyróżnieni V Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II
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Co roku w naszej szkole w klasach I-III realizowany jest projekt edukacyjny „Ty-
dzień Regionalny” opracowany przez nauczycielki: J. Kościołowską, M. Labuda, B. 
Pioch, D. Dejk. Ma na celu kultywowanie tradycji szkolnej związanej z obchodami 
Dnia Patrona  - Floriana Ceynowy – wybitnego działacza kaszubskiego. Stwarza 
także okazję do aktywizowania i pobudzania zainteresowań dzieci problematyką 
regionalną i dziedzictwem kulturowym Kaszub.

Zadania projektu pozwalają uczniom dostrzec, jakie wartości tkwią w kulturze 
ich regionu. Dowiadują się, ile ciekawych treści zawierają pieśni ludowe i baśnie. 
Poznają zwyczaje, stroje, sztukę i budownictwo. Uświadamiają sobie, jak wiele ich 
region wnosi do kultury ogólnopolskiej, w jaki sposób ją wzbogaca. Działania inte-
grują społeczność szkolną, kształtują więzi emocjonalne. Nauczycielom pozwalają 
na wymianę doświadczeń, organizowanie różnorodnych kontaktów z kulturą. 

Podczas realizacji projektu uczniowie podjęli się wielu ciekawych zadań. Były 
wśród nich projekty: „Cztery pory roku na Kaszubach – zwyczaje i obrzędy”, 

„Rok w kaszubskiej kuchni”, „Życie codzienne naszych pradziadków”, „Postacie 
z bajek kaszubskich”, „Legendy o Kaszubach”, „Sztuka ludowa”, „Śladami histo-
rii – zabytki, postacie, wydarzenia”, „Osobliwości przyrodnicze”, „Kolory haftu”, 

„Pokaz mody” itp.
W czasie zajęć zintegrowanych, dotyczących określonej dla danej klasy 

tematyki, uczniowie zdobywali wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego re-
gionu poprzez przeżywanie, działanie i bezpośrednie doświadczanie. Zadania 
realizowali w formie gazetek ściennych, książeczek, albumów, plakatów, prac 
plastycznych, inscenizacji. Wszyscy uczniowie zapoznali się z symboliką Kaszub 
oraz legendami o Sierakowicach i regionie. Spotykali się z twórcami ludowymi: 
malowali na szkle, rzeźbili, tańczyli tańce kaszubskie. Dowiedzieli się, w jaki 
sposób wykonuje się „diabelskie skrzypce” i wyroby z rogu.

Nowym przedsięwzięciem była gra terenowa dla uczniów klas trzecich 
„Sierakowice – moja miejscowość”. Polegała ona na wędrówce po miejscowości 
i odwiedzaniu punktów zadaniowych wyznaczonych na planie Sierakowic. Do 
wykonania mieli sześć następujących zadań: „Reporterzy w akcji” – wywiad 
z panią Marią Karolak nt. stanu środowiska (UG), „Detektywi na tropie” – szu-
kanie wiadomości o Florianie Ceynowie (Biblioteka Publiczna), „Śladami historii” 
- rysowanie i opis kapliczki, „Nasze perełki” – reklama miejscowości, „Na szlaku” 
– projektowanie jednodniowej wycieczki rowerowej w okolicy Sierakowic (GOK 
Informacja Turystyczna), „Dawno temu” – spotkanie w muzeum, projekt ”Od 
mleka do masła”. ☞

Sukcesy grup tanecznych
W dniu 18 kwietnia 2009 r. grupy taneczne Black Dance, Poker 
FM i Iskierki, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, wzię-
ły udział w III Europejskich Dniach Tańca w Malborku. Grupy 
zaprezentowały odmienne style taneczne. Formacja Black Dance 
wystąpiła w dwóch odsłonach: inne formy taneczne i hip hop. 
Grupa średnia Poker FM zatańczyła hip hop, natomiast najmłod-
sze Iskierki zatańczyły inne formy taneczne. Dwie ostatnie grupy 
po raz pierwszy wystąpiły przed publicznością i przeżyły swój 
sceniczny debiut. 

Tydzień później te same grupy wystąpiły na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki i Tańca w Kwakowie. Grupa Black Dance zdobyła 
III miejsce w kategorii hip hop. 

Dnia 28 kwietnia Formacje Black Dance i Poker FM zaprezento-
wały się na Międzynarodowym Dniu Tańca w Lęborku. Zdobyły 
zasłużone statuetki, pamiątkowe dyplomy i upominki.

Opiekunkom – Wiolecie Maszke, Grażynie Bobkowskiej, Barbarze 
Bronk oraz Barbarze Furman za cierpliwość i wsparcie dziękują 
tancerki oraz choreograf Edyta Gawin.

Serdeczne podziękowania należą się Pani Irenie Kulikowskiej, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, za wsparcie 
i pomoc w sfinansowaniu wszystkich podróży.

Edyta Gawin Black Dance

Tydzień Regionalny w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
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Dla dzieci gra okazała się świetną zabawą, jednocześnie pozwo-
liła im sprawdzić swoje wiadomości i zdobyć nowe doświadczenia. 
Uczniowie świetnie wywiązali się z zadań, wykazali się ogromną 
pomysłowością i zaradnością. Napotykani na trasie gry przechodnie 
z zadziwieniem przyglądali się pracy uczniów, komentowali z zado-
woleniem taką formę nauki „w drodze”. A i same dzieci wyrażały 
swój entuzjazm, aktywnie uczestnicząc w grze.

Wszystkie wytwory prac dziecięcych zostały wyekspono-
wane na głównym holu w szkole, gdzie mogą je podziwiać 
uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Odbyły się apele, na 
których podsumowano realizację zadań projektowych i złożono 
podziękowania. 

Uwieńczeniem „Tygodnia Regionalnego” był Dzień Patrona 
- święto szkoły. W tym roku był on wypełniony zabawą przy 
piosenkach kaszubskich, konkursami wiedzowymi i sportowymi 
związanymi z tematyką regionalną. A więc było sprawdzanie 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

☞ wiedzy o Sierakowicach i Kaszubach, np. nazywanie ciekawych 
miejsc w Sierakowicach, układanie z puzzli herbu Sierakowic, 
układanie planu wydarzeń do legendy o naszej miejscowości. 
Dzieci wykazały się również swoją sprawnością i zwinnością 
w sportowych konkurencjach: skoki w workach, zbieranie 
ziemniakow, czy „Remusowa kara” – czyli przewożenie książek 
taczką. 

Wielką atrakcją był taniec „Kowal”, który zatańczyło jednocze-
śnie ok. 500 dzieci pod przewodnictwem pani Edyty Gawin. Nasze 
święto umilił występ kapeli państwa Teresy i Henryka Klasów„BAS”. 
Śmiechu i radości było co niemiara. 

Tydzień Regionalny dostarczył wielu wrażeń i emocji, zarówno 
uczniom jak i nauczycielom.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy bezinteresownie po-
mogli w realizacji tego projektu. Do ùzdrzeniô za rok.

Joanna Kościołowska

Szukajcie sensu życia
18 maja – uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie – w sposób 
szczególny uczcili 89. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Dzień rozpoczął się od uroczystej modlitwy o rychłą beatyfikację 
Sługi Bożego – Jana Pawła II, która miała miejsce przy ścianie papie-
skiej upamiętniającej pobyt Ojca Świętego na gowidlińskiej ziemi.

Następnie młodzież przedstawiła montaż słowno – muzyczny 
pt. „Błogosławiony… znaczy szczęśliwy” przygotowany pod kie-
runkiem pani Wioletty Brzeskiej. Słowa były zaczerpnięte z nauk 
głoszonych przez Karola Wojtyłę oraz przemyśleń i ewangelicznych 
błogosławieństw. Stanowiły one zachętę dla  młodych, by rozwijali 
swoje umysły, kreowali osobowości oraz nie lękali się podejmować 
zadań – nawet tych najtrudniejszych. 

Kulminacyjnym momentem występu była pantomima wykona-
na na podstawie Encykliki  Fides et ratio. Zdumiewała trafnością 
ekspresji i precyzją wykonania. 

Poezja, która wyszła spod pióra Jana Pawła II, niewątpliwie była 
dla uczniów ambitnym wyzwaniem recytatorskim,  jednocześnie 
skłoniła, tak licznie zgromadzoną na tej uroczystości młodzież 
i nauczycieli, do refleksji nad sensem życia.

To niecodzienne spotkanie uświetnił występ chóru Kantylena  
pod dyrygenturą pani Marii Kostuch. Interpretacje utworów mu-
zycznych, nawiązujących do niejednej homilii Ojca Świętego, na  
długo pozostaną w naszej pamięci. 

Niech słowa Jana Pawła II …a przecież nie cały umieram, to co 
we mnie niezniszczalne trwa…, staną się dla nas wskazówką do 
życia  w zgodzie ze Słowem Bożym, w którym żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy. 

Uczniowie klasy II A Gimnazjum

U Jasnogórskiej Pani i wśród szczytów gór 
Klasy maturalne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic, 
chcąc powierzyć się opiece Matki Bożej, jak co roku wyruszyły na 
autokarową pielgrzymkę do Częstochowy. Tym razem odbyła się 
ona w dniach 16-19 kwietnia 2009r., a uczestniczyli w niej uczniowie 
klasy III Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego,  IV 
Technikum Żywienia i Agrobiznesu wraz  z opiekunami: p. Elż-
bietą Szczypior, p. Mariolą Kałduńską, p. Iwoną Tesmer, p. Renata 
Brzezińską i p. Witoldem Kotlenga.

Około godziny piątej rano maturzyści dotarli do upragnionego 
celu pielgrzymki - Jasnej Góry - duchowej stolicy Polski. Z zapar-
tym tchem uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Wraz z maturzystami z innych 

regionów Polski wzięli również udział w mszy świętej  w intencji  
pomyślnego zdania egzaminu maturalnego.

Wiele niezapomnianych wrażeń wywołało zwiedzanie Jasno-
górskiej Bazyliki, która wszystkich zachwyciła swą przepiękną 
architekturą i podniosłą atmosferą.

Klasa II LP

Klasa III LO
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Czas pobytu w Częstochowie był jednak ograniczony. Już około 
godziny dziesiątej uczniowie i ich opiekunowie pożegnali Jasną 
Górę, udając się do Zakopanego. Tam wyciągami krzesełkowymi 
wjechali na Butorowy Wierch oraz na Wielką Krokiew, przewędro-
wali Dolinę Kościeliska, zwiedzili Jaskinię Mylną i Jaskinię Rozto-
czańską, które wywarły na uczniach największe wrażenie, odbyli 
także spacer najsłynniejszą ulicą Zakopanego - Krupówkami.    

Zmęczeni podróżą maturzyści, wraz ze swymi opiekunami, dotar-
li do Sierakowic pełni wrażeń i radości w niedzielę około godziny 
ósmej. Pielgrzymka i wycieczka na długo zostaną w ich pamięci.

Wszystkim tegorocznym maturzystom należy życzyć, aby za-
wierzenie Bogu wiązało się z zapałem do nauki, która zaowocuje 
pomyślnym wynikiem egzaminu maturalnego. 

Grzegorz Miotk kl. III LP

Konstytucja 3 maja
28 kwietnia 2009 r. w ZSP w Sierakowicach odbył się uroczysty 
apel z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Krótką lekcję historii od czasów walki o zachowanie niepodległości, 
poprzez uchwalenie Konstytucji 3 Maja i konfederację targowic-
ką, której konsekwencją było zlikwidowanie państwa polskiego, 
przedstawiła klasa II Liceum Ogólnokształcącego. Nad całością 
uroczystości czuwały bibliotekarka Mariola Milewczyk i nauczyciel 
historii Anita Wica.   

Przedstawienie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego 
i krótkim wstępem historycznym poświęconym powstaniu niezwykle 
ważnej ustawy  – konstytucji. Następnie narratorzy: Aleksandra Puz-
drowska i Michał Skrzypkowski wraz z recytatorami – Ewą Wenta, 
Danielem Płotka, Pauliną Brzeską, Kamilą Skrzypkowską i Mateuszem 
Markiem Miotk  przedstawili zgromadzonym historię czasów zaborów, 
kiedy powstała ustawa zasadnicza. Recytacjom towarzyszyły pieśni 
patriotyczne: „Ojczyzna”, „Mazurek 3 Maja” i „Cześć, polskiej ziemi 
cześć”. Apel zakończył się wystąpieniem pani dyrektor, która zwró-
ciła uwagę na historyczną ważność Konstytucji 3 Maja i daninę krwi 
złożoną przez Polaków dla odzyskania wolnej ojczyzny.   

M. Milewczyk 
Foto: J.S.

Halowa Liga Piłki Nożnej 2008/2009 
w ZSP Sierakowice

W rozgrywkach halowej Ligi piłki nożnej brało udział 14 zespołów. 
Drużyny rywalizowały w dwóch grupach. Spotkania rozgrywano 
systemem każdy z każdym. Po zaciętej rywalizacji w półfinałach 

spotkały się drużyny z klas III TA, II LO, III T i IVT. W pierwszym 
półfinale drużyna II LO nie dała szans zespołowi IVT pokonując 
ich stosunkiem bramek 11:3. Drugi półfinał był bardziej zacięty 
i klasa IIITA pokonała zespół IIIT 4:1.

W wielkim finale spotkały się klasy IIITA i IILO. Po zaciętej 
i momentami wyrównanej walce, zwycięzcami zostali uczniowie 
klasy IIITA pokonując rywali stosunkiem bramek 4:3.

MISTRZEM ZSP na rok 2008/2009 została więc klasa III TA 
w składzie: Kamil Piotr Witka, Paweł Jarzębiński, Zbigniew Miotk, 
Paweł Malek, Karol Bigus, Karol Ruszewski i Wiesław Drywa.

W drugim finale o miejsca III i IV klasa IIIT pokonała IVT 6:4.
Wyniki końcowe: 1. III TA MISTRZ ZSP na rok 2008/2009 2. II 

LO 3. III T4. IV T
Organizator J.S.

Foto: J.S. 

Matura 2009 w ZSP
24 kwietnia 2009 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Li-
ceum Profilowanego i Technikum w zawodach: technik żywienia 
i gospodarstwa domowego oraz technik agrobiznesu, a także Uzu-
pełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych opuścili 
szkolne mury, a w maju przystąpili do matury. 

Z pisemnymi maturami absolwenci zmagali się od 4 do 15 maja. 
W tym czasie przystąpili do obowiązkowych egzaminów z języka 
polskiego i języka obcego nowożytnego (do języka angielskiego 
przystąpiło 46., a 55. do języka niemieckiego). Spośród wybranych 
przedmiotów największą popularnością cieszyły się geografia (44.
zdających) i wiedza o społeczeństwie (28 osób). Maturzyści wy-
brali także biologię, matematykę i chemię. Matura w części ustnej 
trwała od 11 do 20 maja i objęła prezentacje z języka polskiego 
oraz egzaminy z języka angielskiego i niemieckiego.

Egzamin dla wszystkich zdających był niezwykłym przeżyciem, 
o czym świadczą zamieszczone poniżej refleksje maturzystów:

- „Atmosfera była niesamowita. Nasza szkoła stworzyła świetny klimat, 
który sprawił, że poczułem się tak, jakbym pisał zwykły sprawdzian 
z języka polskiego. Moim zadaniem pracownicy CKE „wyżyli” się na 
maturzystach z matematyki, biorąc pod uwagę fakt, iż w przyszłym roku 
wszyscy maturzyści przystąpią do egzaminu z tego przedmiotu.” 

- „Stwierdzam, że trzy lata uczęszczania do szkoły starczyły 
mi, by zdać pozytywnie maturę. Jednak mogłem więcej czasu 
poświecić nauce.”

- „Uważam, że tegoroczna matura w części pisemnej z przed-
miotów dodatkowych, wbrew różnym opiniom,  była dość trudna. 
W szczególności zwracam uwagę na wos i matematykę”. 

Absolwentka LO Paulina Mielewczyk

Zwycięzcy – klasa III TA
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Z BIBLIOTECZNEJ
SZUFLADY

Uwaga dzieci, konkurs!
Przypominamy o konkursie – „WIELKIE KSIĘGI KSIĄŻKOWYCH 
BOHATERÓW”. 

W 2009 roku bohaterem jest KRASNOLUDEK. Uczestnicy kon-
kursu muszą przeczytać jak największą liczbę książek, w których 
występuje postać krasnoludka, potem wykonać samodzielnie 
ilustrację, napisać kto jest autorem, podać tytuł książki, krótką in-
formację o treści. Wszystkie przygotowane ilustracje trzeba ładnie 
oprawić w jedną księgę i przynieść do biblioteki. Krasnoludkowe 
księgi zbieramy do końca 2009 roku. 

Mamy już pierwsze 
portrety krasnoludków, 
które biblioteka otrzyma-
ła na spotkaniu w Szkole 
Podstawowej w Mojuszu. 
Bardzo dziękujemy za 
zaproszenie!  Portrety 
są bardzo piękne, bar-
dzo starannie wykonane, 
można je podziwiać na 
wystawie w bibliotece. 
Autorkami są uczennice 
klasy III Szkoły Podsta-

wowej w Mojuszu: Paulina Dera, Wiktoria Sikora, Agata Wencel, 
Łucja Tryba i Michalina Ekman

Zapraszamy dzieci do odwiedzenia biblioteki i wzięcia udziału 
w naszym konkursie.

„Czerwony Kapturek” w bibliotece
Grupa najmłodszych  przedszkolaków 
odwiedziła bibliotekę w poniedział-
kowy ranek 23 marca i wzięła udział 
w  spotkaniu z bajką „Czerwony 
Kapturek”. Przedszkolaki wysłucha-
ły bardzo uważnie bajeczki i same 
chętnie przebierały się w Czerwonego 
Kapturka. Niemal  każda dziewczynka 
wcieliła się w tę rolę, chłopcy oczywi-
ście woleli rolę złego wilka. 

Pamiątkowe zdjęcia można obej-
rzeć w bibliotece. 

„SMS – Strefa Młodych Sierakowice”
23 marca 2009 r. młodzież z Gimnazjum w Sierakowicach, biorą-
ca udział w projekcie „SMS”, przygotowała spotkanie ze znanym 
podróżnikiem z Gdańska Romualdem Koperskim. O spotkaniu, 
które trwało niemal dwie i pół godziny, można z pewnością po-
wiedzieć, że było bardzo udane. Odbyło się w sali geograficznej, 
w kameralnej atmosferze, choć uczestników było wcale nie tak 
mało, bo około 50 osób. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, 
o czym świadczą rozmowy, jakie uczestnicy toczyli jeszcze długo po 
głównej części. Nikt z młodzieży nie wyszedł wcześniej, to chyba 
najlepszy dowód na atrakcyjność spotkania. 

W młodzieżowym dodatku do Wiadomości Sierakowickich, który 
ukaże się razem z czerwcowym numerem Wiadomości, młodzież 
opisze szczegółowo spotkanie i samą postać pana Koperskiego. 
Zainteresowanym podajemy adres strony pana Romualda Koper-
skiego: www.syberiatravel.pl. 

GOK ZAPRASZA

Kalendarium imprez kulturalnych 
XXXVIII Konkurs Ludowe Talenty

Kwalifikacje rejonowe odbędą się 16 maja 2009r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sierakowicach

.
„Wiosna w obrazach” 

Kolekcja obrazów firmy KOGA 
www.koga.com.pl  tel. 058 687 50 79

Przyjdź, zobacz ! Do końca maja 2009 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sierakowicach

.
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” 
w Szklanej i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zapraszają 
na festyn z okazji DNIA DZIECKA. W ramach festynu odbędą 
się warsztaty plenerowe „Wyraź siebie”. Zapraszamy w niedzielę 
31 maja 2009 r. w godz.15.00-21.00 do Amfiteatru Szerokowidze.

.
„Pamiętamy…” 

– X rocznica pobytu Jana Pawła II na Pomorzu
Wójt Gminy Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Parafia św. 
Marcina i Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS w Gowidlinie 
zapraszają na:

- Wystawę pn. „Jan Paweł II w naszej pamięci” w dniach 
1-30 czerwca 2009 r. w godz.8.30 – 16.30 w sali konferencyjnej GOK 
w Sierakowicach;

- Koncert zespołu „Arka Noego” 5 czerwca 2009 r. (piątek), 
o godz. 18.00 w Amfiteatrze Szerokowidze 

- Mszę św. – Ołtarz Papieski w Parku Ośmiu Błogosławieństw, 
6 czerwca 2009 r. (sobota) o godz. 18.00

- „Kaszubi w hołdzie Janowi Pawłowi II” – Koncert Chóru 
DISCANTUS z Gowidlina; gościnnie wystąpi Zespół Instrumen-
talny z Gdańska, 6 czerwca 2009 r. (sobota), godz. 19.00.

.
Zespół Szkół  w Tuchlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Siera-
kowicach zapraszają na Uroczystość Jubileuszową z okazji 
XXV-lecia Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Tuchlińskie Skrzaty” 13 czerwca 2009 r. (sobota) w Tuchlinie.

W programie: 16.00 – msza św. w kościele p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Tuchlinie, 17.00 – barwny korowód ulicami 
wsi, 18.00 –  koncert galowy. Imprezy towarzyszące:12-26.06.2009 r. 
wystawa dorobku Zespołu w ZS Tuchlinie, kiermasz twórczości 
dziecięcej, kuchnia kaszubska.

.
Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Sierakowicach zapraszają w dniach 15-16-17 czerwca 2009 r. 
(poniedziałek, wtorek i środa) w godz.10.00–15.00 na IX Gminne 
Igrzyska Młodzieży, które odbędą się na Stadionie Sportowym 
w Sierakowicach

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na Kaszub-
ską Sobótkę 23 czerwca 2009 r. (wtorek) w godz. 19.00–24.00 do 
Amfiteatru SZEROKOWIDZE

.
Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach zapraszają na wystawę pt. „Młodzi 
dziennikarze”. Wystawę można oglądać w sali Stałej Ekspozycji 
Muzealnej Gminnego Ośrodka Kultury w dniach 1-30 czerwca 2009 
r. w godz.8.30–16.30.

Autorki krasnalowych portretów
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SPORT

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach na rok szkolny 2009/2010   

Liceum Ogólnokształcące
Prowadzimy nabór do dwóch oddziałów. W jednym z nich przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka 
i informatyka, natomiast w drugim: język polski i język angielski/język niemiecki. W liceum tym młodzież będzie się uczyła 
języka angielskiego i języka niemieckiego.

Technikum – zawód: technik agrobiznesu 
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu oraz daje kwalifika-
cje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym będzie 
geografia. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

Technikum – zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz zawód i tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności 
organizacja turystyki na obszarach wiejskich. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym będzie biologia. Nauczane 
języki obce to: angielski i niemiecki.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z nauki zawodu. Kształcimy uczniów w następujących zawodach: blacharz samocho-
dowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, tapicer.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Nauka trwa 2 lata. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: język polski i matematyka, a nauczane języki 
obce to: angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w piątki od godz. 15.00 i w soboty od 8.00. 

Zapraszamy na festyn

Rada Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy 
w  Sierakowicach zaprasza na
 

II  FESTYN  RODZINNY
który odbędzie się 30 maja 2009 r. (w sobotę) 
na placu przed szkołą przy ul. Kubusia Puchatka 

od godz. 1400 do 1800.

W programie:

- konkursy;
- pokazy tańca; 
- przedstawienia teatralne;
- finał szkolnego konkursu „Masz talent”;
- aukcja prac dziecięcych;
- pokaz sprzętu strażackiego;
- grill; 
- kawiarenka;
- loteria fantowa;
- salon fryzjersko-kosmetyczny;
i wiele innych atrakcji.

III Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego 
im. Andrzeja Grubby

Gminny Klub Sportowy w Sierakowicach po raz trzeci organizuje Kaszubski 
Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby. Zawody odbędą się 30 maja 
w hali sportowej gimnazjum w Sierakowicach w następujących kategoriach 
wiekowych: 

- młodzież – szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy),
- młodzież – szkoły gimnazjalne (dziewczęta i chłopcy),
- seniorki,    
- seniorzy.    
Prawo startu w turnieju mają zawodnicy i zawodniczki posiadające ważne 

badania lekarskie. Zawodników w kategorii młodzież (szkoły podstawowe i gim-
nazjalne) obowiązuje posiadanie podczas zawodów ważnej legitymacji szkolnej lub 
innego dowodu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika. 

Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym (z turniejem pocieszenia). 
Rozstawienie zawodników zgodnie z Wojewódzką Listą Klasyfikacyjną. 

Dodatkowych informacji udzielają: Paweł Michna - tel. 600 378 642 i Przemy-
sław Łagosz - tel. 504 076 867. 

Patronat oraz główny sponsor zawodów: Urząd Marszałkowski w Gdańsku 
i Rada Wojewódzka LZS w Gdańsku.

Program turnieju:
8.30 – gry treningowe,
9.30 – losowanie zawodników w kategorii szkoły podstawowe i gimnazjalne,
10.00 rozpoczęcie turnieju w w/w kategoriach,
11.30 losowanie turnieju seniorów i seniorek,
12.00 rozpoczęcie turnieju seniorek i seniorów.

Komitet Organizacyjny
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1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MILLENIUM” – Bogdan 
Drewing, os. Wybickiego 11/40 w Kartuzach, siedziba firmy 
ul. Chmieleńska 17 w Kartuzach, 
tel. kom. 605 555 412, 609 507 979
  
2. Kartuskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., 
ul. Mściwoja II 14 w Kartuzach, tel. (0 58) 681-02-45; 681-22-99
  
3. Firma Budowlana „Czapiewski” – Jarosław Czapiewski 
w Stężycy, ul. Jeziorna 7, 
tel. (0 58) 684-61-52, tel. kom. 602 134 321
e-mail: jczapiewski@lynx.pl; www.czapiewski.lynx.pl  

4. Przedsiębiorstwo Budowlane Recon,
80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 4, tel. (0 58) 344-15-15
www.recon.pl
  
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WAKRO, 
82-500 Kwidzyn, ul. Słowackiego 16, tel. (0 55) 261-20-96
www.wakro.pl
  
6. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych 

„TERMOEXPORT”, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24/7 
tel/fax (0 22) 621-40-64  

7. Centrum Gospodarki Odpadami,                                            
Azbestu i Recyklingu „CARO”, ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość  
tel/fax (0 84) 62-730-13
www.azbest-caro.pl
  
Usługi Załadunkowo Transportowe, Tadeusz Butowski, 
ul. Świętopełka Wielkiego 2, Stężyca (uprawnienia wyłącznie do 
transportu odpadów zawierających azbest)
tel. (0 58) 684-34-40  

8. Zakład Remontowo Budowlany Pan Stanisław Karolczak 
ul. Przełajowa 10/56, 94-044 Łódź 
tel. /fax (0 42) 686 67 37, tel. kom. 0 602 45 52 52
e-mail: stanisław.karolczak@poczta.fm; www.azbest-nie.prv.pl 

9. Zakład Robót Ogólnobudowlanych Pan Stanisław Repiński
ul. Fałata 10, 83-400 Kościerzyna 
tel. (0 58) 680-19-31  

10. Zakład UsługowoHandlowy MAXMED Pan Marcin Murzyn                                                                
ul. Źródlana 4, 84-230 Rumia 
tel. (058) 671-85-63, tel/fax (058) 671-48-82  

11. Przedsiębiorstwo Budownictwa  Lądowego MJ Sp. z o.o.    
ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice 
(uprawnienia m.in. do transportu odpadów zawierających azbest) 
    
12. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OLTRANS 
– Olgierd Hewelt, Mrzeziono, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo 
tel. (0 58) 673-88-57; 673-62-61, tel./fax (0 58) 673 62 72
tel. kom. 0 691 990 693
e-mail: biuro@ol-trans.com. pl  

13. T.K.J. Matuszewski Sp. J.
ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz
tel. (0 56) 4654888, fax (0 56) 4654892  

14. Firma Remontowo-Budowlana „ZEN-REM” 
Zenon Grebieszczenko
ul. Panieńska 23/24, 80-843 Gdańsk
tel. (0 58) 301-54-18, tel. kom. 0 501 247 816
www.republika.pl/zen_rem/
e-mail: zen_rem@op.pl  

15. Device  Sp. z o.o.
ul. Matemblewska 2b, 80-283 Gdańsk
tel.  (0 58) 342-52-29, tel./fax (0 58) 341-00-74  

16. Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” S.j. 
ul. Meissnera 1/3 lok 222, 03-982 Warszawa
(uprawnienia do prowadzenia prac tylko na terenie miasta Kartuzy)
tel./fax (0 22) 831-07-64  

17. Ramid - Mirosław Dec
ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa
tel./fax: (0 22) 674-48-58, tel. Kom. 0 509-199-917
e-mail: ra_mid@op.pl  

18. „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut
ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź 
tel.: 0 501 028 153, fax: (0 42) 688 43 70  

19. „ALBEKO” Sieger Sp. J., 87-510 Kotowy, gm. Skrwilno  
tel.: (054)  280 02 87, fax:  (054)  280 02 88
www.albeko.pl; e-mail: info@albeko.pl  

20. P.P.H.U. „EKO-MIX” 
ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 
tel/fax: (0 71) 332 45 00, tel. kom: 0 600 703 713 
www.ekomix.pl; e-mail: info@ekomix.pl  

21. P.P.H.U. ABBA – EKOMED Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń 
tel./fax.(056) 654-86-70...71, tel. (056) 651-36-67, 651-44-25
www.ekomed.pl, e-mail: biuro@biuro.ekomed.pl  

22. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
ul. Wółczyńska 133, bud. 11B, 01-919 Warszawa  
tel./fax.(022) 864-94-97; 864-94-99; 834-75-80, 834-73-53, 864-98-12
tel. kom: 0603 124 853
www.algader.pl; e-mail: algader_biuro@post.pl
  
23. Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX”
ul. Wyzwolenia 4B, 83-424 Lipusz
tel./fax.: (058) 687 47 18  

24. Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski Kazimierz Klejna
Puzdrowo 69, 83-340 Sierakowice
tel.: (0 58) 681-64-12  

25. Transport Metalurgia Sp. z.o.o
ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko
tel. (0 44) 685-41-35
fax. (0 44) 685 42 90  

26. P.H.U. „POLDACH” S. C. Jacek Supiński i Piotr Supiński,
ul. Derdowskiego 14, 83-200 Starogard Gdański
tel. (0 58) 562 56 05, tel. kom. 0 503 005 234  

ODBIORCY ODPADÓW 
którzy posiadają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 

i są uprawnieni do przeprowadzania prac rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu 
na terenie powiatu kartuskiego
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SPRZEDAM

Okazyjnie dom wolnostojący o pow. 317 m2 i działkę o pow. ok. 300 m2 w centrum 
Sierakowic. Dom nadaje się na działalność handlową i usługową, cena okazyjna 2000 zł/m2. 
Istnieje możliwość nabycia domu na sąsiedniej działce z dwoma garażami w stanie 
surowym zamkniętym. Łączna powierzchnia obu działek wynosi ok. 600 m2. 
Tel. 058 718 28 36 lub 0665 79 07 07.

Nowe dywaniki samochodowe do aut różnych marek, ceny do negocjacji, 
tel. 0603 748 535.

Lawetę do transportu samochodów, rok produkcji 2006, zarejestrowana, opłacone OC, 
przegląd ważny do 2009 r., cena do uzgodnienia: 3900 zł, tel. 0781 499 422.

Nowe kołpaki samochodowe: „13”, „14”, „15”, „16”, tanio, cena do uzgodnienia, 
tel. 0781 499 422.

Opony zimowe „13” do Opla Corsy z felgami stalowymi, jak nowe, cały komplet 
4 szt. - 390 zł, montaż i wyważenie GRATIS, tel. 0781 499 422.

Felgi „13” stalowe do Renault, 35 zł za 1 szt., tel. 0603 748 535.

Felgi „14” stalowe do VW Golf, Polo itp., 45 zł. za 1 szt., tel. 0603 748 535.

VW T-4 Transporter ciężarowy i osobowy o pojemności: 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 
2.5 TDI, pojedyncza kabina + skrzynia, 6 osób + skrzynia, 3 osoby - blaszak, 9-cio 
osobowe; sprowadzone z Niemiec, tel. 058 685 05 25 w godz. 9.00-18.00.

Komodę rzeźbioną, kolor jasny, tel. 0509 395 161

WYNAJMĘ

Pomieszczenie o powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem na magazyn lub hurtownię, 
tel. 0509 395 161. 

USŁUGI

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 0502 070 954.

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na Kartę 
Szybko, solidnie i tanio, tel. 0502 070 954.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 0609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 0603 204 745.

OGŁOSZENIA DROBNE

27. AM Trans Progres Sp. z o.o., 
ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań
tel. (061) 656 97 37, fax. (061) 656 95 50
e-mail: biuro@amtrans.pl; www.amtrans.pl
 
28. P.H.U. ”JUKO”, ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. /fax. (044) 649-94-23, 649-94-24
tel. (o44) 732-69-63, 732-69-64, 732-69-65
www.juko.com.pl; e-mail: biuro@juko.com.pl
  
29. P.H.U. „CARBON 2”, os. Piastowskie 14 A/9, 62-200 Gniezno 
tel. (061) 428-69-43, tel. kom. 0 604 853 571  

30. Usługi Dekarskie „DACHREM”, 
ul. Sikorskiego 7, 84-200 Wejherowo 
tel. /fax (058) 672-17-69, tel. kom. 0603 770 658
e-mail: dachrem@wp.pl; www.dachrem.wej.pl  

31. P.H.U. “PERFEKT”, ul. Suchostrzygi Dworzec 4, 83-110 Tczew 
tel. Kom. 0609-087-962  

32. „MITRON” Zakład Instalacyjno Elektromechaniczny 
– Gerard Ossowski, 83-400 Kościerzyna, ul. Cegielna 3  
tel. (0 58) 686-31-62, fax: (058) 686-31-62
Kom. 0663323521
e-mail: mitron@op.pl  

33. „Usługi Dekarskie” Mirosław Szwaba,
83-314 Somonino, ul. Kasztelańska 21 
tel. (058) 684-13-42, Kom. 0605-555-418  

34. „DAKPOL” Tadeusz Kąkol, 
83-324 Brodnica Górna, ul. Ostrzycka 12 
tel.   (058) 684-52-54, Kom. 607-104-144  

35. BLACHARSTWO BUDOWLANE Piotr Leyk
Staniszewo 1D, 83-328 Staniszewo 
tel. (058) 685-50-56  

36. P.H.U. „NASZ-DACH” Kazimierz Mejer
ul. Damroki 4, 83-322 Stężyca 
tel.   (058) 684-34-05, Kom. 603-936-254  

37. P.H.U. PAMIR, Maciej Strzeszyński
ul. Łąkowa 10, 83-110 Tczew 
tel/fax (058) 531-61-85, Kom.    504-179-714  

38. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Marek Szczesny,
ul. Starowiejska 59, 83-307 Kiełpino 
tel/fax  (058) 685-98-65, Kom. 606-898-425  

39. Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDFUND”
ul. Architektów 8A, 81-528 Gdynia 
tel. (058) 664-87-72, kom. 602-330-618  

40. Przedsiębiorstwo Budowlane „RECON” Sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 4, 80-408 Gdańsk 
tel. (058) 344-15-15, kom. 504-095-600  

41. „WYSOCCY” Sp. j.
ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice
tel. (052) 397-14-48  

42. KOMPLET DACH  Marcin Bladowski
Kamionka 141 a, 83-328 Sianowo 
tel. (058) 685-58-04

Wykaz firm posiadających pozwolenie na 

odbiór ścieków na terenie gminy Sierakowice

1. Wywóz Fekalii Renata Syldatk 
ul. Chłopska 3, 83-340 Sierakowice, tel. 058/684-73-42 

2. Wywóz Fekalii Henryk Keller 
Załakowo 18, 83-342 Kamienica Królewska, tel. 665-651-976

3. Zakład Usługowy Zygmunt Pobłocki
ul. Mickiewicza 6, 83-340 Sierakowice, tel. 058/681-61-43 

4. „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk 
ul. Słupska 45, 83-340 Sierakowice, tel. 058/681-69-23 

5. Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Kazimierz Kukowski 
ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno, tel. 058/684-41-62 

6. Gafka Wiesław 
Puzdrowo 21, 83-340 Sierakowice, tel. 058/681-65-36  

Wykaz firm posiadających pozwolenie na 

odbiór odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Sierakowice

1. ELWOZ Spółka z o.o. 
ul. Słupska 2. 83-340 Sierakowice, tel. 058/681-93-97 

2. KPO Spółka z o.o. 
ul. Mściwoja II 14, 83-300 Kartuzy, tel. 058/681-02-45 

3. PHU Saniko Andrzej Koszałka 
ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy, tel. 058/685-41-66 

4. Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Kazimierz Kukowski 
ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno, tel. 058/684-41-62  



32 5 (227) maj 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

tel. 058-681-95-58od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.oo–12.oo

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


