
Owoc 
grzybobrania

Ten dorodny prawdzi-
wek został znaleziony 
pod koniec lipca przez 
panią Marię z Mrozów. 
Grzyb mierzył ponad 
dwadzieścia centyme-
trów i ważył 850 gram. 
I co najważniejsze – był 
zdrowy jak… rydz.

Foto: AK

Rozpoczyna się realizacja projektu skanalizowania 
gmin Sierakowice i Sulęczyno

Umowa podpisana, we wrześniu przetarg

Umowę podpisują: Karolina Krefta, Danuta Grodzicka-Kozak i Tomasz Zdanowicz

Kaszubi z Kanady w rodzinnych stronach

Cena 2,00 zł (w tym VAT)
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Do 30 czerwca rady gmin musiały podjąć decyzję o utworzeniu fun-
duszu sołeckiego. Zgodnie z założeniami ustawy o funduszu sołeckim, 
środki na ten cel mają zostać wyodrębnione z budżetu gminy. Gminy 
z kolei mogą się starać o zwrot z budżetu państwa części wydatków 
przeznaczonych na fundusz w wysokości od 10 do 30%. 

Powołanie funduszu ma spowodować dopływ środków do słabiej 
rozwijających się wsi i aktywizację mieszkańców.  

Radni w Sierakowicach zadecydowali, że na razie taki fundusz 
w naszej gminie nie powstanie. W zamian zostaną zwiększone 
środki na potrzeby sołectw, które to środki są co roku do dyspo-
zycji sołtysów. Jest to kwota z rezerwy celowej budżetu gminy. 
W przyszłym roku zostanie ona zwiększona do 90 tys. zł.   

.
13 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Jan Kozłowski, 
marszałek województwa pomorskiego, podpisał umowy z przed-
stawicielami władz ośmiu gmin w sprawie przekazania funduszy 
na dofinansowanie zakupu nowych aut strażackich. Każda z gmin 
– w tym Sierakowice – otrzymała dofinansowanie w wysokości 
62,5 tys. zł. 

Środki otrzymane przez nasz urząd zostały przeznaczone na 
zakup nowego samochodu dla jednostki OSP w Sierakowicach. Na 
ten cel została także przekazana dotacja z budżetu gminy w wyso-
kości 540 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego i Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach. 
Swój finansowy wkład w zakup nowego pojazdu mają także dru-
howie z jednostki w Sierakowicach, którzy przekazali 20 tys. zł ze 
środków otrzymanych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Wartość pojazdu to prawie 802 tys. zł.

Nowe auto – będzie to tzw. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Scania z napędem terenowym – zastąpi 32-letniego Jelcza. 
W sierakowickiej jednostce auto pojawi się jesienią. 

.
We wrześniu mieszkaniec naszej gminy, pan Jan Bronk z Sierako-
wic, będzie świętował stulecie urodzin. Z wizytą do jubilata wybiera 
się delegacja przedstawicieli władz gminy z wójtem Tadeuszem 
Kobielą na czele. 

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 058-681-95-58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.oo–12.oo, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

KLËKA

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci w dniach:
10 października 2009 r. 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne 
w tym: telewizory, pralki, lodówki, kom-
putery, monitory oraz drobny sprzęty AGD 
można będzie przekazać bezpłatnie do 
specjalnych kontenerów, które zostaną wy-
stawione w dniu zbiórki na parkingu przy 
ulicy Piwnej w Sierakowicach (naprzeciwko 
Gminnego Targowiska). 

Wirtualny spacer po Sierakowicach
Już teraz można poznać różne zakątki gminy Sierakowice bez 
wychodzenia z domu. Wystarczy w internecie odwiedzić stronę 
www.wkraj.pl, a otworzą się przed nami widoki i obiekty w gminie 
Sierakowice. Serdecznie zapraszamy!

Niepełnosprawni mogą wchodzić z psem 
do sklepu, restauracji i urzędów

Od 22 czerwca bieżącego roku, dzięki nowym przepisom, osoby, 
którym pomaga pies asystujący, mogą wchodzić z nim do obiektów 
użyteczności publicznej: m.in.:  budynków administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, dworców, lotnisk, 
poczty oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych 
do wykonywania podobnych funkcji. Mogą też skorzystać ze 
wszystkich środków transportu. Tak wynika z ustawy z 21 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz.U. nr 223, poz. 1463). 

Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż. Nie musi 
być na smyczy i nosić kagańca. Osoba niewidoma, niedowidząca 
lub z niepełnosprawnością ruchu musi mieć przy sobie certyfikat 
potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o szcze-
pieniach weterynaryjnych. 

Do 30 czerwca 2010 r. można było korzystać z dotychczasowych 
dokumentów. Podmioty zarejestrowane u pełnomocnika rządu ds. 
osób niepełnosprawnych wydają certyfikaty zgodne z nowymi wy-
maganiami. W związku ze zmianą przepisów, właściciele sklepów 
spożywczych i obiektów gastronomicznych będą musieli uwzględ-
nić prawo wstępu niepełnosprawnych osób z psem asystentem. Za 
szkody, które pies wyrządzi w obiekcie użyteczności publicznej, 
odpowiedzialność poniesie niepełnosprawny właściciel.  

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

70. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

Odsłonięcie pomnika 
w Skrzeszewie
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Sierakowice na ob-
chody 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Uroczystość 
patriotyczna odbędzie się 1 września w Skrzeszewie na dawnej 
granicy polsko-niemieckiej. Początek o godz. 17.00. 

Głównym punktem programu będzie odsłonięcie pomnika upa-
miętniającego śmierć Leona Wenty, strażnika granicznego zastrze-
lonego podczas pełnienia służby. Część artystyczną zaprezentuje 
orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, chór z Cewic 
i młodzież ze Szkoły Społecznej w Bukowinie. Uroczystościom 
towarzyszyć będzie wystawa przedwojennych zdjęć ukazujących 
okolice Kartuz i Lęborka. 

W uroczystościach rocznicowych udział wezmą przedstawiciele 
władz lokalnych, politycznych, rodzina poległego strażnika, wojsko, 
młodzież, reprezentanci organizacji społecznych. 

Organizatorami są: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach, Gmina Cewice, Gmina Sierakowice, 
Morski Oddział Straży Granicznej, Stowarzyszenie Weteranów 
Polskich Formacji Granicznych, Pomorskie Forum Eksploracyjne 
i sierakowicki oddział ZKP. 

Serdecznie zapraszamy. 
AK
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Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach serdecznie zaprasza na 
Konferencję „Formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się 
w środę 2 września 2009 r. o godz.11.00 w sali Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach przy ul. 3 Maja 16a.

Wiemy, że ogromnym problemem pracodawców jest brak aktual-
nych informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowa-

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
Urząd Gminy w Sierakowicach informuje, iż w celu uzyskania prawa 
do świadczeń rodzinnych na okres od 01.11.2009 r. do 30.10.2010 r. 
należy złożyć w tut. urzędzie wniosek do 30.09.2009 r.

Przypominamy, że osoby, które otrzymały decyzję warunkową 
o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres od 01.09.2009 r. do 
31.10.2009 r., powinny dostarczyć do 11.09.2009 r. zaświadcze-
nie szkolne o kontynuacji nauki przez dziecko/dzieci.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 26.2 oraz 26.3 ww. ustawy, w przypadku gdy 

osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres za-
siłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń  
przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, 
natomiast w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 
01 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Uwaga hodowcy trzody chlewnej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach, w związku z wejściem 
w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia pro-
gramu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. Nr 74, poz. 
631), przypomina, że ww rozporządzenie wprowadziło obowiązek 
zaopatrywania w świadectwo zdrowia świnie przemieszczane do 
rzeźni, punktów skupu zwierząt, na targowiska i do gospodarstw.

– Świadectwo zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju ważne 
jest 3 dni od daty wystawienia świadectwa;

– Świadectwo dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopula-
cyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy 
ważne jest 10  dni od daty wystawienia świadectwa.

Niedopuszczalne jest przemieszczanie świń niezaopatrzonych 
w świadectwa i nieoznakowanych. Nabycie zwierząt nieoznakowa-
nych i z nieudokumentowanym pochodzeniem prowadzi do  nada-
nia stadu trzody statusu stada podejrzanego o zakażenie. W celu 
odzyskania utraconego statusu przeprowadzone zostaną badania 
w kierunku wykrycia zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego, 
których koszty ponosi właściciel zwierząt.

Świadectwa w stadzie przeznaczenia zwierząt powinny być prze-
chowywane przez okres 3 lat od dnia wprowadzenia zwierząt. 

Koszt wystawienia świadectw zdrowia wynosi: do 15 sztuk - 17 
złotych, powyżej 15 sztuk za każdą sztukę dodatkowo 1 złoty, po-
nadto dolicza się koszty dojazdu do gospodarstwa. 

Wprowadzenie do obrotu trzody chlewnej niezaopatrzonej 
w świadectwo zdrowia podlega karze grzywny zgodnie z art. 85 
ust. 1 pkt  9A ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, 
poz. 625 z późn. zm.).  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach 

nie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków 
PFRON. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania takiej 
konferencji.

Wstęp wolny. 

W celach organizacyjnych proszę o potwierdzenie przybycia i po-
danie liczby osób do dnia 31.08.2009 r. pod nr tel. 058 694-62-06. 
Osoby do kontaktu – pracownicy Ośrodka Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w Kartuzach.

KOMUNIKAT

SKLEP MEDYCZNY
nowo otwarty 

83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 4a, CH ALBIK I piętro
tel. 503 036 847

Oferujemy:

- artykuły przeciwodleżynowe i sanitarne

- ciśnieniomierze, inhalatory

- artykuły przeciwżylakowe 

- wkładki profilaktyczne

- sprzęt rehabilitacyjny

- wózki i kule

Zaopatrzenie lekarzy i stomatologów
Umowa NFZ – refundacja
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Kolejny HIT 
dla Gminy Sierakowice
Po raz trzeci Gmina Sierakowice otrzymała honorowy tytuł HIT Pomorza. 
Tym razem prestiżowe wyróżnienie – HIT Kryształowy – zostało przyznane 
przez kapitułę za skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Dwa 
wcześniejsze wyróżnienia Sierakowice otrzymały za model funkcjonowania 
Gimnazjum w Sierakowicach jako ośrodka oferującego bogatą ofertę eduka-
cyjną, sportową i kulturalną (w 2007 r.) oraz za podniesienie standardu obsługi 
petentów poprzez modernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy (HIT 
Pomorza 2008). 

Konkurs „Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza” zorganizowany został 
po raz szósty przez Agencję Promocyjną PUNKT S, Konwent Starostów Wo-
jewództwa Pomorskiego i Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich. Prze-
wodniczącą kapituły jest Janina Kwiecień – starosta kartuski i przewodnicząca 
Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego. Celem konkursu jest promocja 
najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz 
przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. Konkurs służy również pro-
mocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego powiatów i gmin. 
Tytuł HIT Pomorza przyznawany jest w sześciu kategoriach: produkcja, handel 
i usługi, rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, ekologia, organizacja i zarzą-
dzanie oraz samorządność. Kapituła przyznaje także tytuły HIT Kryształowy 
i HIT Rubinowy.

Statuetkę HIT Kryształowy odebrał wójt Tadeusz Kobiela na uroczystości 
w Krokowej pod koniec czerwca br. „Gdy kapituła obradowała – mówił 
wójt prezentując radnym i sołtysom statuetkę podczas jednej z wakacyjnych 
sesji Rady Gminy – jeszcze nieznana była decyzja o przyznaniu dofinanso-
wania na nasz największy projekt realizowany wspólnie z gminą Sulęczyno. 
Wykonanie kanalizacji niejako potwierdzi słuszność przyznania tego tytułu 
Sierakowicom” – dodał wójt i podkreślił, że ten sukces nie byłby możliwy, 
gdyby nie zaangażowanie pracowników administracji zajmujących się unij-
nymi projektami.

Oprócz Gminy Sierakowice wyróżnienia otrzymały instytucje i firmy związa-
ne z Sierakowicami. W kategorii organizacja i zarządzanie HIT, za osiągnięcia 

Pieniądze z Unii na zabytkowy 
kościół św. Marcina
Kolejnym sukcesem zakończyła się próba uzyskania dofinansowa-
nia ze środków unijnych na projekt gminny. Zarząd Województwa 
Pomorskiego pozytywnie zaopiniował projekt „Ocalić od zapo-
mnienia – rekonstrukcja zabytkowego kościoła św. Marcina wraz 
z budową infrastruktury towarzyszącej”. 

Tadeusz Kobiela, wójt gminy, 
ze statuetką i aktem nadania tytułu HIT Kryształowy 2009

w zakresie działalności statutowej i wspieranie 
przedsięwzięć lokalnej społeczności, otrzymał Bank 
Spółdzielczy. Firma ELWOZ ze Szklanej otrzymała 
HIT za osiągnięcia na polu zrównoważonego roz-
woju oraz praktycznego realizowania zasad polityki 
ekologicznej państwa.  

AK
foto: AK

Projekt zakłada przeniesienie i zrekonstruowanie drewnianej 
zabytkowej części kościoła św. Marcina. Przypomnijmy, że ko-
ściół składa się z dwóch części: drewnianej z początku XIX w. 
(1820-1822) oraz murowanej, neogotyckiej z początku XX w. (1904 
r.). Budowniczowie ceglanej części kościoła zamierzali w miejsce 
drewnianej budowli wznieść całą budowlę z cegieł. Na prze-
szkodzie stały kolejne wojny i brak funduszy. Dopiero teraz, po 
wielu latach, parafianie zamierzają kontynuować dzieło swoich 
przodków. 

Zrekonstruowany kościół zostanie posadowiony w ogrodzie 
przy plebanii. Obiekt nadal będzie pełnił funkcje sakralne. Poza 
tym będą tu organizowane wernisaże, wystawy i koncerty, co 
z pewnością wpłynie na poszerzenie oferty kulturalnej gminy.

Dodatkowo, w ramach tego samego projektu, przewiduje się 
budowę parkingu w Sierakowicach na 142 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych i 13 dla autobusów. Parking będzie 
się znajdował przy ulicy Słupskiej, na placu przed szkołą pod-
stawową. 

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 3 987 418,82 zł. 
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego to 2 791 193, 16 zł, co stanowi 70% całkowitego 
kosztu inwestycji. Pierwsze prace przy budowie nowych miejsc 
parkingowych rozpoczną się już jesienią. Natomiast wszelkie prace 
związane z przeniesieniem drewnianej części kościoła – najpraw-
dopodobniej w kwietniu przyszłego roku. Zakończenie inwestycji 
ma nastąpić w II kwartale 2011 roku.

AK
Foto: AKJeszcze kilkanaście miesięcy temu właśnie tak wyglądał kościół św. Marcina
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Rozpoczyna się realizacja projektu 
skanalizowania gmin Sierakowice i Sulęczyno

Umowa podpisana, 
we wrześniu przetarg

„Historyczne wydarzenie”, „kapitalna sprawa”, „milenijny projekt” – tak podsu-
mowano podpisanie umowy o dofinansowanie kanalizacji gmin Sierakowice 
i Sulęczyno. Wydarzenie to, mające szczególnie uroczystą oprawę, odbyło się 
27 lipca w gimnazjum w Sierakowicach przy udziale wielu znamienitych gości. 
Obecni byli m.in. marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski, przewod-
niczący sejmiku woj. pomorskiego Brunon Synak, senatorowie Kazimierz Kleina 
i Edmund Wittbrodt, poseł Stanisław Lamczyk oraz radni obu gmin, dyrektorzy 
szkół, sołtysi. Gospodarzami uroczystości byli wójtowie gmin: Sulęczyno – Jan Kulas 
i Sierakowice – Tadeusz Kobiela. Umowę podpisywali: Tomasz Zdanowicz – prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Karolina Krefta – członek zarządu PWiK 
jako przedstawiciele beneficjenta projektu oraz Danuta Grodzicka-Kozak – prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

W ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” przewidziano wybudowa-
nie łącznie 130,4 km sieci kanalizacji sanitarnej (z czego 90,9 km w gminie 
Sierakowice i 39,5 km w gminie Sulęczyno) i 125 przepompowni ścieków. 
Poza tym rozbudowane zostaną oczyszczalnie ścieków i przebudowana stacja 
uzdatniania wody w Widnej Górze. W gminie Sulęczyno zostanie zbudowany 
także odcinek sieci wodociągowej o długości 13,7 km. Oznacza to, że 2500 
gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych zostanie przyłączonych 
do sieci kanalizacyjnej, a 900 osób (w gminie Sulęczyno) do sieci wodocią-
gowej. Na terenie gminy Sierakowice inwestycja przebiegać będzie przez 
miejscowości: Pałubice, Kamienica Królewska, Załakowo, Łyśniewo, Migi, 
Lemany, Gowidlino, Kawle, Puzdrowo, Sierakowice, Paczewo i Tuchlino. 
Natomiast na terenie gminy Sulęczyno – przez miejscowości: Widna Góra, 
Podjazy, Amalka, Kłodno, Żakowo, Bielawki, Borek i Sulęczyno. Wartość pro-
jektu wynosi 64 811 381,47 zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 
to 48 126 339,43 zł. Pozostałe środki będą pochodzić z kredytów, których 
gwarantem będą samorządy.  

Jak zapewniają wójtowie obu gmin, projekt ten ma duże znaczenie dla ochro-
ny środowiska. 67% obszaru gmin Sulęczyno i Sierakowice stanowią obszary 
chronione. Są to tereny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Gowidlińskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, Mechowiska Sulęczyńskie z obszarami Natura 
2000. Tu swe źródła mają rzeki Słupia i Łupawa. 

W ramach inwestycji zostanie ogłoszonych 10 przetargów na poszczegól-
ne etapy budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy oczyszczalni ścieków. 
Pierwsze przetargi – jak poinformował wójt Tadeusz Kobiela – zostaną ogło-

Podziękowanie wójtów 
dla posła Stanisława Lamczyka za agitację 

na rzecz milenijnego projektu w kręgach decydentów

szone już we wrześniu, co oznacza, że prace ruszą 
niebawem. W pierwszej kolejności skanalizowana 
zostanie gmina Sierakowice na odcinku Puzdrowo-
Gowidlino ze względu na ochronę wód Jeziora 
Gowidlińskiego. Równolegle budowany będzie 
odcinek Sierakowice-Paczewo-Bukowo i rozbudo-
wywana oczyszczalnia w Sierakowicach. Budowa 
sieci kanalizacji w gminie Sulęczyno rozpocznie 
się dopiero za dwa lata ze względu na inne ważne 
inwestycje realizowane przez tamtejszy samorząd. 
Realizacja tej największej w dziejach obu samorzą-
dów inwestycji zakończy się w lipcu 2013 roku. 

AK
Foto: AK

Wreszcie mieszkańcy Kamienicy Królewskiej doczekali się inwe-
stycji w ich miejscowości. Gmina Sierakowice uzyskała dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych, co pozwala zrealizować dwie 
ważne sportowe inwestycje.

Dofinansowanie uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) pozwoli wybudować pełnowymiarowe boisko wraz 
z budynkiem socjalno-szatniowym. Kompleks sportowo-rekreacyjny 
zlokalizowany zostanie nad brzegiem Jeziora Kamienickiego. Będzie 
służyć uczniom miejscowego klubu sportowego i mieszkańcom jako 
miejsce spotkań, imprez sportowych i kulturalnych. 

W ramach tej inwestycji powstanie boisko o wymiarach 100 x 
60 m z ławkami dla kibiców. W budynku natomiast mieścić się 
będą szatanie i toalety oraz zadaszona scena. Teren działki zostanie 
ogrodzony panelami i częściowo utwardzony kostką betonową. 
Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 1 118 262 zł, kwota 

dofinansowania z PROW wynosi 458 308 zł. Prace budowlane mają 
się rozpocząć jeszcze w tym roku. 

Kolejny kompleks sportowy – boisko Orlik – powstanie przy szkole. 
Prace budowlane mają rozpocząć się już niebawem, a zakończenie 
i oddanie obiektu do użytku przewiduje się na przełomie paździer-
nika i listopada. Inwestycyjne środki na to zadanie będą pochodzić 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki – 
po 333 tys. zł. Brakującą kwotę (koszt całego przedsięwzięcia szacuje 
się na milion złotych) zrealizuje Gmina Sierakowice. 

To nie koniec inwestycji w Kamienicy Królewskiej. Już od dawna 
mówi się o konieczności budowy sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół. W przyszłym roku, o ile uda się uzyskać środki finansowe 
ze źródeł innych niż budżet gminny, rozpocznie się budowa sali 
sportowej oraz łącznika, który połączy część sportową szkoły ze 
starym budynkiem. 

AK

Wkrótce ruszają inwestycje w Kamienicy Królewskiej



6 8 (230) sierpień 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Rolnictwo 
w gminie Sierakowice
Gmina Sierakowice posiada około 1200 zarejestrowanych producen-
tów rolnych i zajmuje pierwsze miejsce w powiecie oraz czołowe 
w województwie pod względem liczby rolników. 

Użytki rolne Gminy to areał 10495 ha położonych na glebach 
w klasach V i VI oraz niewielkiej ilości kl. IV . Są to przeważnie: 
piaski luźne, słabe gliniaste, gliny lekkie i średnie oraz łąki torfowe. 
Ukształtowanie terenu oraz klimat  o skróconym okresie wegetacji 
niezbyt sprzyja produkcji roślinnej. Część naszych rolników dodat-
kowo użytkuje ziemię poza terenem  gminy, są to gospodarstwa 
wielkoobszarowe i wysokoprodukcyjne, posiadające dobre gleby.

Na rolniczą produkcję towarową Gminy składa się: żywiec wieprzo-
wy, wołowy, mleko, brojlery kurze, truskawki, ziemniaki, oraz w nie-
wielkiej skali warzywa i produkty z gospodarstw ekologicznych.

Ponad 60% zasiewów stanowią zboża prawie w całości przeznacza-
ne na paszę, głównie do produkcji żywca wieprzowego. W produkcji 
zwierzęcej Gminy Sierakowice dominuje trzoda chlewna. Ubiegło-
roczne załamanie tego rynku doprowadziło do spadku liczebności 
zwierząt, szczególnie macior. Obecna zwyżka cen skupu żywca 
wieprzowego oraz niskie ceny zbóż paszowych powodują lepszą 
opłacalność produkcji i stopniową odbudowę stada podstawowego. 
Pomaga w tym  zdecydowanie krótszy cykl produkcji przy mniej 
kosztownych wymaganiach sanitarno-weterynaryjnych.

Ukształtowanie terenu oraz areał 2413 ha łąk i pastwisk skła-
nia część gospodarstw do prowadzenia chowu bydła i produkcji 
mleka. Wyłoniła się nawet grupa producentów mleka wysokiej 
jakości. Z terenu Gminy Sierakowice mleko od rolników odbierają 
3 firmy; dwie ogólnopolskie i jedna miejscowa z Kartuz. Ostatni 
spadek opłacalności produkcji mleka mocno ograniczył dochody 
i zniechęcił rolników do prowadzenia tej działalności. Jednak wie-
loletni cykl przestawiania gospodarstwa, nadzieja na poprawę ko-
niunktury oraz konieczność spłaty poczynionych inwestycji, skłania 
największych producentów do kontynuacji tej produkcji. Ponadto 
Gmina charakteryzuje  się znaczną koncentracją  producentów 

Wkrótce rozpoczyna się nowy rok szkolny. 
Dla uczniów z trzech szkół naszej gminy 
najbliższe miesiące zapowiadają się bardzo 
pracowicie – będą uczestniczyć w dodatko-
wych zajęciach lekcyjnych. Duże zmiany 
szykują się także dla najmłodszych – od 
września naukę w oddziałach przedszkol-
nych rozpocznie prawie 150 dzieci z rocz-
nika 2004 i 2005. 

Przez dwa lata program „Za pan brat 
z nauką” i „Sięgaj po wiedzę” będą re-
alizować uczniowie szkół w Gowidlinie 
i w Tuchlinie. Gimnazjum w Sierakowicach 
będzie realizować jednoroczny program 

„Przystanek nauka”. Łączne dofinansowanie 
na te projekty ze środków unijnych wynosi 
1 200 000 zł. 

Pieniądze zostaną prze-
znaczone na dodatkowe 
zajęcia z takich przedmiotów 
jak: matematyka, przyroda, 
biologia, chemia, geografia, 
języki obce, informatyka. 
Zajęcia będą organizowa-

drobiu, którzy posiadają prawie 35 % ilości kurników istniejących 
w powiecie, a ponad 25% w województwie.

Specyficzną dziedziną jest rozwinięta produkcja truskawek, szcze-
gólnie w małych i średnich gospodarstwach, gdzie stanowiła główny 
element rocznego dochodu w rodzinie. Obecny sezon będzie im się 
kojarzył niemal z klęską, gdyż ceny skupu często nie rekompensowały 
kosztów zbioru. Przyczyną takiego stanu rzeczy było załamanie rynku 
mrożonek, których ceny spadły w porównaniu do lat poprzednich na-
wet o 60%. Obserwuje się więc przestawianie i powiększanie plantacji 
odmian deserowych kosztem dotychczasowych przemysłowych.

Ogólna niska opłacalność produkcji rolnej powoduje, szczególnie 
wśród młodych następców rolników, tendencję do drastycznego 
zmniejszania kosztów (ograniczanie nawożenia, brak ochrony ro-
ślin, rezygnacja z prawidłowej technologii uprawy oraz inwestycji), 
stosowanie wariantu minimum aż do zaniechania produkcji włącz-
nie. Czasem tylko chęć otrzymania dopłat obszarowych z ARiMR 
wymusza podstawową uprawę ziemi. Pozyskiwanie dodatkowych 
środków i praca poza gospodarstwem staje się często głównym 
zawodem rolnika, a praca na roli drugoplanowym zajęciem. Sprzyja 
temu szczególnie dostępność rynku Trójmiejskiego, dobra infra-
struktura Gminy i możliwość wyjazdów do pracy za granicę. 

Urząd Gminy, w miarę możliwości, wspiera rolników, rozwija 
pomoc i doradztwo na miejscu. Ułatwia kontakt i  skraca drogę do 
instytucji obsługujących rolnictwo, co wydatnie rozszerza grupę 
korzystających z tzw. „środków unijnych”.

Tegoroczne żniwa, jak zwykle, gromadzą rolników na polach 
przy zbiorze płodów, gdzie dziękując Opatrzności za uzyskane 
plony z nadzieją oczekują  lepszej przyszłości.

Samorząd Gminy Sierakowice jest świadomy, iż Wasza praca 
jest czymś więcej aniżeli produkcją towaru na sprzedaż. Jest zaspa-
kajaniem – bez względu na koniunkturę – podstawowej potrzeby 
człowieka jaką jest wytwarzanie żywności. 

W odwiecznym rytmie uprawy roli, zbiorów i przetwórstwa 
ustanowionym przez Opatrzność, realizujecie misję zapewnienia 
bytu społeczeństwu. Niech ta ważna praca da poczucie należnej 
satysfakcji i uznania od innych ludzi, a Wam i Waszym rodzinom 
zapewni godne i dostatnie życie. 

Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice

Wartość projektu wynosi 997 177 zł, 
a wysokość dofinansowania z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki to 967 261,69 zł. 
Pozostała kwota – niespełna 30 tys. zł – to 
wkład własny Gminy. Za te środki zostaną 
przystosowane sale do nauki najmłodszych, 
ponadto zakupione materiały piśmiennicze, 
zabawki i gry dydaktyczne. W trakcie co-
dziennych zajęć przedszkolaki otrzymają 
posiłek składający się z kanapki, herbaty 
i owocu. Program przewiduje 22 godziny 
tygodniowo podstawowych zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych i 7 godzin tygodniowo 
zajęć dodatkowych – z terapii pedagogicz-
nej i logopedycznej, rytmiki i nauki języka 
obcego. 

Programy, o których mowa, zwycięży-
ły w konkursie ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski województwa pomorskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, którego celem jest rozwój wykształ-
cenia w regionach poprzez wyrównanie 
szans edukacyjnych z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róż-
nic w jakości usług edukacyjnych.

AK

ne w formie kół zainteresowań lub zajęć 
wyrównawczych. Poza tym część kwoty 
zostanie przeznaczona na zakup pomocy 
dydaktycznych w tym także  wyposażenia 
sal do nauki języków obcych. 

Kolejny projekt, którego beneficjentem 
będzie Gmina Sierakowice, zatytułowany 

„Świat zabawy – Światem nauki” skiero-
wany jest do najmłodszych dzieci – cztero 
i pięcioletnich. W pięciu szkołach utwo-
rzono oddziały przedszkolne: trzy w szkole 
podstawowej w Sierakowicach, po jednym 
w placówkach w Lisich Jamach, Gowidlinie, 
Tuchlinie i Kamienicy Królewskiej. Łącznie 
naukę w przedszkolach rozpocznie 144 
dzieci urodzonych w latach 2004–05. 

Unijne pieniądze na naukę w szkołach
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GOK ZAPRASZA
Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice zaprasza na 
Gminne Dożynki oraz Obchody 110-lecia Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach.

30 sierpnia, Amfiteatr „SZEROKOWIDZE”.

Program:
13.00 - Uroczysta msza św. w kościele 
         św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach;
 - parada dożynkowa.
Amfiteatr SZEROKOWIDZE: 

- Biesiada z Zespołem „Półtora Gościa”;
- Konkursy dożynkowe;
- „Mały Książę”- Bajka dla dzieci;
- Turniej wiedzy o Banku Spółdzielczym;
- Koncert TOMKA MAKOWIECKIEGO.
Sponsor strategiczny: Bank Spółdzielczy w Siera-
kowicach.
Sponsorzy: Gmina Sierakowice, Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach 

„Za pan brat z nauką”
W Zespole Szkół w Gowidlinie w latach 2009/10 i 2010/11 realizowany będzie 
projekt unijny pt.: „Za pan brat z nauką” – wyrównywanie szans edukacyjnych 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzia-
łanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Projektem objętych będzie 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
Głównym celem programu jest wspomaganie uczniów w rozwijaniu podsta-

wowych umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji naukowo 
– technicznych i komunikacji językowej. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z matematyki i koła zainteresowań: przyrodnicze, biologiczno – 
chemiczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne i językowe. 

Ponadto uczniowie będą korzystać z pomocy specjalistycznej: logopedycznej, 
terapeutycznej i psychologicznej.

Projekt opracował zespół nauczycieli Zespołu Szkół w Gowidlinie i uzyskał 
pozytywną akceptację Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Gdańsku.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 99.959, 20 zł.

Starostowie 
gminnych dożynek 
Starostami tegorocznych gminnych dożynek będą państwo Aniela 
i Jan Maszkowie z Nowej Ameryki. 

Pan Jan Maszk ma 60 lat. Od 33 lat prowadzi własne gospodar-
stwo rolne, obecnie o powierzchni ponad 22 ha. Gospodarstwo to, 
jak większość w naszej Gminie, posiada grunty słabe klasy V i VI, 
mocno pofałdowane i trudne w uprawie.

Rolnik ukierunkował produkcję rolniczą, dziedziną wiodącą jest 
trzoda chlewna. Przy tuczu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym 
zastosował aparaty do automatycznego pojenia i karmienia zwierząt. 
System ten bardzo się sprawdza i daje dużą oszczędność czasu 
pracy. Ze względu na koniunkturę i pracochłonność zamierza jed-
nak przestawić główny kierunek produkcji na chów i tucz żywca 
wołowego. W jego gospodarstwie są wszystkie urządzenia oraz 
maszyny mechanizujące pracę z kombajnem i silosem zbożowym 
włącznie. Sam obsługuje maszyny i kombajn, posiada talent tzw. 

„złotej rączki” więc większość napraw i remontów dokonuje samo-
dzielnie. Mając ośmioro dzieci, w tym czterech synów, doczekał 
się następcy z odpowiednim wykształceniem i stażem, któremu 
będzie mógł przekazać gospodarstwo.

Pan Jan jest bardzo zaangażowany społecznie, pomaga radzie 
parafialnej, szkole podstawowej czy radzie sołeckiej w organizacji 
i obsłudze działań środowiskowych i społecznych. Jego hobby to 
wszelkiego rodzaju majsterkowanie oraz budowanie różnych rze-
czy. Posiada odnowioną bryczkę i dwa konie do powożenia. Jest 
zawsze otwarty na pomoc bliźniemu w potrzebie. W rozrywce 
realizuje się poprzez śpiew i taniec, był wieloletnim członkiem 
chóru Parafialnego w Wygodzie. Prowadząc tak duże, jak na ka-
szubskie warunki, gospodarstwo rolne, potrafi te rozliczne zajęcia 
pogodzić. Wyznaje zasadę: jeśli jest coś do zrobienia, to róbmy to 
od razu, wtedy bardzo dużo da się zrealizować.

Pani Aniela Maszk ma 55 lat, wykształcenie zawodowe rolni-
cze. Urodziła ośmioro dzieci i doczekała się 12 wnucząt. Stanowią 
rodzinę wielopokoleniową, w której najstarsza osoba ma 96 lat 

a najmłodsza 2 lata. Wspólnie 
z mężem od 33 lat  prowadzi 
gospodarstwo o pow. począt-
kowo 13,5 ha, a teraz ponad 22 
ha. Zajmuje się, prowadzeniem 
domu oraz wychowywaniem 
dzieci i pracą w gospodarstwie, 
głównie przy obsłudze inwen-
tarza. W przeciwieństwie do 
większości kobiet nie stroni od 
prac polowych, łącznie z jazdą 
ciągnikiem. Bardzo otwarta na 
postęp i nowości, jest miłośnicz-
ką piękna i estetyki, wszędzie 

stara się wkomponować w otoczenie rośliny ozdobne i kwiaty. 
Pani Aniela ponadto czynnie angażuje się w prace rady sołec-

kiej czy działalność rady rodziców przy szkole podstawowej oraz 
parafii w Wygodzie. Potrafi działać zespołowo, zawsze podkreśla, 
że sukces jest wspólny. Przykład zachęca, ale tylko razem można 
coś większego osiągnąć. Od 10-ciu lat piastuje urząd sołtysa w No-
wej Ameryce. Umiejętność współpracy z radą sołecką i sąsiadami 
procentuje sukcesami w postaci zdobycia licznych nagród i wy-
sokich miejsc w różnych konkursach pomimo, że stanowią jedno 
z najmniejszych sołectw w gmi-
nie. Wyróżnia się skromnością 
i wrażliwością na potrzeby 
społeczne.

Jej dewiza to zaangażowane 
i aktywne uczestnictwo każdego 
w życiu lokalnej społeczności. 
Wspiera mieszkańców, a tym 
samym dobro rodzin, które się 
na nią składają.

Państwo Aniela i Jan Maszk 
są wspaniałym przykładem 
dobrego łączenia pracy rolnika, 
aktywności społecznej i tradycji 
rodzinnej.
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Menedżer – spółdzielca
Wywiad z panem Józefem Formelą – prezesem 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sierakowicach

Od 20 lat jest Pan prezesem GS. Gratuluję – to piękny jubile-
usz! Co zdecydowało, że objął Pan prezesurę Spółdzielni?

W sierpniu 1989 r. przedstawiciele Rady Nadzorczej i pracow-
ników zwrócili się do mnie, żebym kierował tą Spółdzielnią, na 
co wyraziłem zgodę (po dłuższym wahaniu i zastanowieniu). Ów-
czesna sytuacja gospodarcza i polityczna Polski stanowiła wielką 
niewiadomą, co też przekładało się na funkcjonowanie Spółdzielni, 
a dla mnie stanowiło duże wyzwanie. 
W całej Polsce większość Spółdzielni upadła, powszechna 
stała się prywatna przedsiębiorczość. Co zadecydowało, 
o tym, że postanowiliście Państwo zachować formę spół-
dzielczości?

Gminne Spółdzielnie ,,SCh” w swojej formie są prywatne. 
Członkowie posiadają udziały i decydują o funkcjonowaniu firmy 
poprzez swoich przedstawicieli w organach Spółdzielni. Niestety 
ruch spółdzielczy w Polsce nie zawsze był i jest mile widziany, 
a wiąże się to z poprzednim systemem, w którym prowadzono 
sprawy gospodarcze w systemie centralistycznym i nakazowym. 
Ruch spółdzielczy istnieje ok. 200 lat i obecnie funkcjonuje bardzo 
dobrze w większości państw. Są to Spółdzielnie różnego typu, od 
stricte samopomocowych poprzez różnego rodzaju wytwórcze 
i pracy, do dobrze funkcjonujących banków. Część Spółdzielni 
w Polsce przestała funkcjonować z różnych powodów, niejednokrot-
nie było to złe zarządzanie i niedostosowanie się do nowej sytuacji 
w okresie transformacji gospodarczej. Te Spółdzielnie, które we 

właściwy sposób zareagowały, 
dzisiaj funkcjonują i mają się 
dobrze. 
Jaką wizję spółdzielni miał 
Pan obejmując funkcję pre-
zesa? Jakie usługi Spół-
dzielcze chciał Pan rozwijać, 
a jakich zaniechać?

Był to trudny okres! Moim 
priorytetem było dostosowanie 
Spółdzielni do czasów, które 
następowały. Zależało mi na 
tym, aby firma nie tylko się 
utrzymała na rynku, ale przede 
wszystkim się rozwijała. Po 20 
latach można stwierdzić, że się 
to udało. Prowadzimy swoją 
działalność w kilku ościennych 
powiatach, modyfikujemy ją 
w zależności od zapotrzebowania na konkretne usługi. W ostatnich 
latach rozszerzyliśmy zakres o świadczenie usług dla rolnictwa, 
tj. prace polowe, atestacja opryskiwaczy. Przed nami przyszłość, 
która wskaże inne zapotrzebowania, a my będziemy starali się je 
rozwiązywać.
Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie. 

Jestem żonaty, mam trójkę dzieci. Żona jest dyrektorem Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, córka ukończyła 
studia, synowie zaś studiują.
Jakie ma Pan doświadczenie zawodowe i wykształcenie?

Pracę rozpocząłem w Urzędzie Gminy w Sierakowicach, w gmin-
nej służbie rolnej. Po reorganizacji służby rolnej przeszedłem do 
pracy w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Lubaniu, 
gdzie byłem kierownikiem Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolni-
czego w Sierakowicach, jednocześnie byłem nauczycielem zawodu 
w Zespole Szkół Zawodowych (wówczas szkoła wieczorowa) 
w Sierakowicach. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to ukończyłem 
Technikum Rachunkowości Rolnej w Lęborku oraz studia rolnicze 
na Akademii Rolniczej w Szczecinie, a także Studium Pedagogicz-
ne w Gdańsku. Moją wiedzę staram się ustawicznie uzupełniać 
poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy.
Jakie są Pańskie zainteresowania i pasje, w jaki sposób 
Pan wypoczywa?

Interesuje mnie historia, przede wszystkim historia naszego regio-
nu. Kolekcjonuję różne ciekawe rzeczy, szczególnie te, które są wy-
tworem rąk ludzkich, tj. zawodów obecnie prawie niespotykanych: 
kowali, kołodziejów, a także zbieram to, co już wychodzi z użycia: 
wyposażenie domów, narzędzia, sprzęty, które dawniej były 
podstawowymi przedmiotami gospodarskimi. Lubię podróżować, 
zwiedzać i poznawać bliższe i dalsze regiony Polski i świata.  
Jakie mocne strony swojej Spółdzielni wymieniłby Pan?

Tradycja, dobrze zorganizowana sieć dystrybucji, doświadczona 
kadra, szeroki asortyment  towarów i usług, zakłady produkcyjne 
i sklepy funkcjonujące w systemach bezpieczeństwa i zarządzania 
(ISO, HACCP) oraz wiele innych aspektów.
Co zaliczyłby Pan do słabych stron firmy? Czy w Spółdziel-
ni daje się odczuć ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny?

Słabą stroną jest niższa konkurencyjność wynikająca z niedo-
skonałości uregulowań prawnych. Spółdzielnia swoją działalność 
prowadzi zgodnie z obowiązującym prawem, wypełnia swoje 
zobowiązania podatkowe i finansowe wobec budżetu państwa, 
samorządów i pracowników, wiele podmiotów konkurencyjnych 
niejednokrotnie działa na granicy prawa, czy też w ,,szarej strefie”. 
Jednym z takich przykładów jest działalność targowiska, na którym 
można spotkać wiele towarów niewiadomego pochodzenia, bez 
gwarancji jakości, możliwości reklamacyjnych, a także z pominię-
ciem kas fiskalnych. 
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W obecnym czasie nie odczuwamy bezpośrednich skutków 
kryzysu światowego. 
Ilu pracowników liczy Gminna Spółdzielnia?

Ilość pracowników oscyluje w granicach 130–150 osób.
Kto wchodzi w skład Zarządu Spółdzielni?

Mam dwóch zastępców, są nimi Robert Kostrzewa i Mirosław 
Kuczkowski.
W naszej gminie jest wiele firm, które oferują podobne 
usługi jak GS. Czym Państwo wyróżniają się wśród kon-
kurencji i czym pragną zdobyć klienta?

Na pewno trzeba być konsekwentnym, stanowczym, po prostu 
nie zrażać się niepowodzeniami, a także dążyć do  wyznaczonych 
celów. Staramy się być konkurencyjni i solidni w tym co robimy. 
Mamy spore tradycje i doświadczenie, działamy już sześćdziesiąt 
lat i znamy swój rynek od podstaw. Na początku lat dziewięćdzie-
siątych pojawiły się firmy, które w rankingach zdobywały wysokie 
pozycje, ale z czasem zostały po nich do rozliczenia długi.

Pragniemy pozyskać klienta poprzez dostosowanie się do jego 
potrzeb, przedstawiać ciekawą ofertę handlową stosując uczciwą 
cenę za towary i usługi
Z którego osiągnięcia jesteście Państwo szczególnie dumni?

Z poszerzenia naszej sieci dystrybucji, dobrego zespołu pra-
cowników, stabilnej pozycji finansowej, że jesteśmy solidnym 
pracodawcą, że zreorganizowaliśmy firmę, co wielu Spółdzielniom, 
niestety, się nie udało. 

Co ceni Pan szczególnie u pracowników?
Lojalność, uniwersalność, kreatywność, dążenie do podwyższenia 

kwalifikacji.
Otrzymał Pan ostatnio tytuł menedżer – spółdzielca. Kto 
przyznaje ten tytuł i za co?

Zostałem zgłoszony do tego tytułu przez Związek Rewizyjny 
Spółdzielni w Gdańsku, a przyznała go Kapituła składająca się ze 
specjalistów ds. spółdzielczości w Warszawie. Otrzymuje się ten 
tytuł między innymi za umiejętne pozyskiwanie unijnych dotacji 
i wdrożenie w Spółdzielni europejskich systemów zarządzania 
jakością. Takich wyróżnień w tym roku zostało przyznanych 
osiemnaście, w tym trzy z pionu samopomocy chłopskiej gminnych 
spółdzielni, ja otrzymałem jedną z nich. 
Jakimi jeszcze osiągnięciami może się Pan poszczycić?

Uczestnictwem w wybieranych radach nadzorczych kilku 
organizacji spółdzielczych (co świadczy o zaufaniu wobec mo-
jej osoby). Przyznano mi odznaczenia branżowe, a mianowicie: 
Zasłużony dla ruchu spółdzielczego, Zasłużony działacz dla 
spółdzielczości, tytuł – Prymus 2007. Posiadam także Srebrny 
Krzyż Zasługi. 

Dziękuję za poświęcony czas naszym czytelnikom i obszer-
ny wywiad. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę 
dalszych sukcesów.

Rozmawiała Maria Karolak

Spotkanie seniorów 
Gminnej Spółdzielni
1 lipca jest Dniem Spółdzielczości. Z tej okazji Zarząd 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sie-
rakowicach, jak co roku, zorganizował spotkanie 
z seniorami - byłymi pracownikami Spółdzielni. 

Spotkanie poprzedziła msza św. odprawiona przez 
ks. proboszcza Bronisława Dawickiego w kościele św. 
Marcina w Sierakowicach. 

Spotkanie odbyło się w restauracji Jantar. Zebranych 
powitał pan prezes Spółdzielni Józef Formela przy 
udziale vice prezesa Mirosława Kuczkowskiego.

Spotkanie w towarzyskiej atmosferze trwało do 
późnych godzin popołudniowych. Było wiele wspo-
mnień, wzruszeń i radości. 

M. Karolak
Foto: M. Karolak 

Przy stole jest okazja do wspomnień
Od prawej prezes GS Józef Formela 
i wiceprezes Mirosław Kuczkowski

Spotkanie znajomych daje wiele radości
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Kaszubi z Kanady 
w rodzinnych stronach
Jezdem ùdbë, że zëcé lëdzczé jidze wkrąg. Skąd wińdzesz pòrenë dzecynną 
nogą, tam sã wrócysz na wieczór, pòdparłi czijã wãdrownym…

Powyższe słowa, zapisane przez Aleksandra Majkowskiego w powieści Żëcé 
i przigòdë Remùsa, doskonale oddają sens podróży odbywanych dziś przez 
kanadyjskich Kaszubów do ojczyzny ich przodków. Co prawda nie zdążyli oj-
cowizny zobaczyć ci, którzy wyemigrowali z niej przed stu pięćdziesięciu laty, 
ale robią to w ich imieniu prawnuki.

Pierwsi Kaszubi wyjechali w 1858 roku i według Kazimierza Ickiewicza, au-
tora książki „Kaszubi w Kanadzie”, był to pierwszy grupowy wyjazd zarobkowy 
z ziem polskich po powstaniu listopadowym. Wypłynęli na pokładzie statku 

„Agda” , punktem docelowym był kanadyjski port Renfrew. Rzecz działa się za 
namową agentów Towarzystwa Żeglugi Morskiej z Hamburga, którzy werbowali 
ochotników do wyjazdu osadniczego. Oferta była dość kusząca, bo wyjazd „po 
ziemię” był bezpłatny, dodatkowo na miejscu osadnicy otrzymywali działki. 
Każda rodzina mogła liczyć na 100 akrów (około 40,5 ha) ziemi, krowę, narzędzia 
rolnicze, ziarno na siew i żywność na półtora roku. Należy się spodziewać, że 
do wyjazdu gotowi byli ci, którzy na miejscu mieli najmniej do stracenia, a więc 
najbiedniejsi małorolni chłopi i robotnicy rolni. Pochodzili oni z najuboższych 
kaszubskich powiatów: bytowskiego i kościerskiego, choć wśród pierwszych 
osadników znaleźli się też Kaszubi z okolic Sierakowic, zatem z powiatu kar-
tuskiego. Kolejni wyjeżdżali już za namową krewnych czy znajomych, którzy 
niejednokrotnie zachęcali opłaconym z góry biletem na przejazd.

Zdecydowani na wyjazd musieli liczyć się z ogromnymi trudami podróży: 
najpierw musieli dotrzeć do Bremy lub Hamburga, potem dwa albo trzy mie-
siące płynąć statkiem do „ziemi obiecanej” czy jak pisał Sienkiewicz w swojej 
noweli „za chlebem”, z portu Quebec płynąć dalej Rzeką Świętego Wawrzyńca 
do Montrealu i dopiero stamtąd  przez Ottawę w okolicach Renfrew w stronę 
Wielkich Jezior. Ickiewicz szacuje, że z powiatu kościerskiego do USA i Kanady 
w latach 1858-1861 przybyło 429 osób, a z bytowskiego 1500 osób. 

Kaszubi osiedlili się w prowincji Ontario, w hrabstwie Renfrew. Początki były 
niesamowicie trudne. Co prawda ziemi i przestrzeni mieli pod dostatkiem, ale 
narzędzi do pracy niewiele i wszystko tworzyli niemal gołymi rękoma. Poza prze-
strzenią mieli też pod dostatkiem lasów do karczowania i kamieni do zbierania. 
Pojawiły się pierwsze zabudowania, wokół nich tworzyły się potem skromne 
osady: Brudenell, Wilno, Barry’s Bay, Round Lake Centre. W tych osadach sto-
sowali nazewnictwo, które było miłe ich uchu i po trosze oswajali obcą ziemię 
nadając jej swojsko brzmiące nazwy. Są tam więc Kartuzy, Wadowice, Wilno, 
Hel, Bałtyk… Zostali na ziemi dość surowej i trudnej w utrzymaniu, za to prze-
pięknej krajobrazowo, zupełnie podobnej do tej, którą zostawili w ojczyźnie. To 

Chata Szczypiorów, kiedy jeszcze stała w Kanadzie

zapewne zdecydowało, że nie baczyli na czekające 
ich trudy w pracy na roli.

Emigranci osiedlili się w Hagart Township, ale 
szybko przemianowali nazwę na Wilno, zapewne 
za sprawą ks. Ludwika Dempskiego, który ze stolicy 
Litwy właśnie się wywodził.

Pod koniec XIX wieku zakończyła się główna fala 
emigracji kaszubskiej w okolice Renfrew, a wedłg 
danych sporządzonych przez Hieronima Derdow-
skiego w tym czasie było już około 5 tysięcy rodzin, 
głównie w prowincji Ontario.

Kaszubi z Kanady do czwartego pokolenia przekazy-
wali następcom język kaszubski, nie znali w ogóle języka 
polskiego, szybko przejęli j. angielski (bo tego wymagały 
realia życiowe). Niestety, procesy cywilizacyjne, a co za 
tym idzie asymilacyjne, przerwały naturalny przekaz 
języka kaszubskiego w piątym pokoleniu. Na szczęście 
w diasporze znaleźli się tacy, którzy postanowili za-
chować i rozwijać własną kulturę. Założyli organizację 
pozarządową Wilno Heritage Society i nawiązali kontakty 
z działającym w Polsce Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomor-
skim. Dzisiaj w Kanadzie zamieszkuje pół miliona Pola-
ków, z czego Kaszubi stanowią kilkadziesiąt tysięcy.

Na fali ożywionych kontaktów Kaszubów kanadyjskich 
z ich „Tatczëzną” powstała myśl, by sprowadzić z Kanady 
chatę pierwszych osadników, których z racji trudów 
osiedleńczych często nazywa się traperami, i ulokować 
ją w CEPR w Szymbarku. Inicjatorem całej akcji był 
właściciel firmy Danmar – Daniel Czapiewski. Starania 
o możliwość przewiezienia domu trwały blisko rok. 
W czerwcu bieżącego roku, podczas wizyty Pomorzan 
w Kanadzie, udało się sfinalizować pozwolenia i w ich 
obecności załadować Dom Kaszubskiego Trapera na 
statek. Od 26 czerwca do 16 lipca chata zmierzała drogą 
morską w kierunku Pomorza. W poniedziałek (20 lipca) 
odbył się wielki objazd 150-letniego domu po Kaszubach. 
Tego dnia zapakowany na tira i udekorowany konte-
ner z drewnianą zabytkową chatą, podarowaną przez 
Kaszubów kanadyjskich Kaszubom z Pomorza, odwie-
dził 13 kaszubskich miast. Po objeździe chatę złożono 
w Szymbarku, gdzie 16 sierpnia w niedzielę dokonano 
uroczystego jej otwarcia i gdzie zostanie na stałe.

Okazuje się (sic!), że dom ten zbudowali pierwsi 
osadnicy kaszubscy, prapradziadowie Edda Chip-
piora (Edwarda Szczypiora) – August i Marianna 
Szczypiorowie (ona z domu Gosz), którzy przybyli 
tu w 1858 roku z Sierakowic.

Na uroczystości związane z przeniesieniem chaty 
przyjechali Kaszubi kanadyjscy. Ich pobyt w ojczyź-
nie przodków trwał dziewięć dni. Wizyta została 
starannie zaprojektowana i opracowana przez Zrze-Pamiątkowe zdjęcie Kaszubów z Kanady i Sierakowic przed Urzędem Gminy
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szenie Kaszubsko-Pomorskie. Goście życzyli sobie 
zamieszkać wśród kaszubskich rodzin, bo szczególnie 
zależało im na porozumiewaniu się po kaszubsku. 
W ten sposób (jako już piąte pokolenie osadników, 
a młodsi jako szóste) chcieli sprawdzić na ile jeszcze 
pamiętają mowę ojców. W programie ich wizyty 
znalazły się miejsca i spotkania z ludźmi, które dla 
każdego Kaszuby są cenne, a dla mieszkającego za 
wielką wodą szczególnie. Były więc: Oliwa z nekro-
polią książąt kaszubskich, spotkania z działaczami 
kaszubskimi, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, wielowieko-
we miejsce pielgrzymowania Kaszubów - Kalwaria 
Wejherowska, morze, z którego od wieków Kaszubi 
się utrzymują, rodzinne strony w okolicach Lipusza, 
dach Kaszub – czyli Wieżyca, Żukowo z dawnym 
kaszubskim tchnieniem na kulturę, gród kartuzów 
i pokłon nad grobem Majkowskiego (który stworzył 
zjawy Trud, Strach i Niewarto dopadające w życiu 
każdego z żyjących), sanktuarium Królowej Kaszub.

Rocznica Powstania Warszawskiego

Czy sierakowiczanie pomagali 
uchodźcom z Warszawy?
Pierwszego sierpnia minęła 65. rocznica Powstania Warszawskiego. 
Wielu historyków uważa, że był to najważniejszy zryw niepodle-
głościowy w historii naszego kraju. W powstaniu zginęły tysiące 
walczących i mieszkańców miasta. Kolejne tysiące trafiły do 
niewoli, a wielu musiało opuścić Warszawę. Poniżej publikujemy 
apel prezydenta Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz–Waltz, która 
zwraca się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o informacje. 
Poszukiwane są osoby, które udzieliły pomocy uchodźcom ze 
stolicy. Oto treść listu:

„Pierwszego sierpnia 1944 roku jest jedną z najważniejszych dat 
w historii Polski. Wybuch Powstania Warszawskiego był wyra-
zem dążenia do odzyskania wolności całego Narodu udręczonego 
pięcioletnia okupacją hitlerowską.

Wspominając Sierpień 1944 roku pamiętamy nie tylko o tych, 
którzy polegli z bronią w ręku, ale też o cywilnych ofiarach terroru 
i tragedii mieszkańców Warszawy wypędzonych z miasta, które 

zostało skazane na fizyczną zagładę i metodycznie zniszczone. 
Około 400 tysięcy warszawiaków, pozbawionych dobytku i wy-

pędzonych ze swojego miasta po upadku Powstania, przetrwało 
dzięki pomocy i życzliwości ze strony mieszkańców Polski, którzy 
przyjęli ich pod swój dach.

Za to wszystko, za tę jedyną w swoim rodzaju pomoc, której 
miarą może być jedynie ogromna wdzięczność, w imieniu miesz-
kańców Warszawy pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom 
gminy Sierakowice. 

Pragniemy, aby tegoroczna rocznica Powstania Warszawskiego 
stała się okazją do podjęcia próby dotarcia do nieznanych informacji 
o losach warszawskich uchodźców. Pragniemy udokumentować 
i ochronić przed zapomnieniem świadectwo ducha i ofiarności pol-
skiego społeczeństwa. Dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie 
nam informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie i zasługach 
mieszkańców gminy Sierakowice – o wszelkich formach pomocy udzie-
lanej uchodźcom z Warszawy. Zależy nam na tym, aby te świadectwa 
utrwalić i zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń”.

Osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek informacji na ten 
temat, prosimy o kontakt z Redakcją: tel. 058 681 95 58 lub e-mail: 
wiadomosci@sierakowice.pl. 

AK

Pod koniec wizyty Kaszubi z Kanady zawitali w Sierakowicach, skąd wyszli 150 
lat temu ich przodkowie Szczypiorowie, by oswoić cudzą ziemię i zbudować na 
niej własny dom, który teraz wrócił po latach, już bez nich. Zostali ciepło przyjęci 
przez włodarzy gminy i zarząd sierakowickiego oddziału ZKP. Wśród gości byli: 
Donnie Etmanskie, Richard Shulist, Aloysius Blank, Sarah Chippior, Joe Shulist, 
Ed Chippior, David Shulist, Shirley Mac Connolly i Tom Connolly. Szczególnie 
ożywione rozmowy prowadził Edward Szczypior, potomek (w piątym pokoleniu) 
Augusta i Marianny z Sierakowic. Swoje koneksje próbował też wyświetlić Alojzy 
Błonk, który jeszcze nie dotarł do korzeni i nie wie dokładnie, skąd jego przodkowie 
przybyli, ale wie, że były to okolice Sierakowic lub same nawet Sierakowice. Dawid 
Szulist niestrudzenie dowodził, że niestraszne im zjawy opisane przez Majkow-
skiego (sam niedawno dopiero tę powieść przeczytał). Nie pokonał ich Trud ani 
Strach, nawet wszędobylskie Niewarto ich nie dopadło w sprawach kaszubskich. 
Dziś myślą o tym, jak zatrudnić nauczycieli kaszubskiego, aby nie dopuścić do 
zaginięcia języka i kultury, którą do tej pory starannie pielęgnowali.

Naszym braciom z Kanady życzyliśmy tradycyjnie dobrej drogi i poleciliśmy 
ich dalszej opiece Boskiej, a w duszy brzmiała pieśń księdza Antoniego Pepliń-
skiego, który stworzył ją właśnie pod wpływem ogromnej tęsknoty za Kaszubami: 
Czemù lecysz w cëzé stronë, czë cë ptôszkù ù nas zle, më téż tobie wszëtkò 
dómë, môłi ptôszkù òstóńże.

Danuta Pioch

Po lewej Alojzy Błonk, w koszulce z logiem Edward Szczypior

Dawid Szulist – prezes Wilno Heritage Society – 
z pamiątkowym medalem 

wręczonym przez wójta Tadeusza Kobielę
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Gmina Sierakowice pięknieje
Na przełomie maja i czerwca, jak co roku, odbył się etap gminny konkursu 

„Piękna Wieś”. Komisja, po zgłoszeniu kandydatur, oceniła zagrody i wyłoniła 
zwycięzców wśród zagród rolniczych i posesji nierolniczych. Uroczyste zakoń-
czenie i podsumowanie konkursu na szczeblu gminnym odbyło się 16 lipca br. 
z udziałem Wójta Gminy Tadeusza Kobieli oraz zaproszonych gości. Podczas 
spotkania odbyła się prezentacja multimedialna fotografowanych posesji uzupeł-
niona fachowym komentarzem pani inż. Justyny Kalety z Gdańskiego Centrum 
Ogrodniczo-Szkółkarskiego, znanej z cyklicznych programów telewizyjnych 
o kwiatach i ogrodach. Spotkanie zakończono miłym akcentem - wręczeniem 
nagród ufundowanych przez Wójta Gminy. 

Osoby nagrodzone w konkursie „PIĘKNA WIEŚ 2009”
Zagrody nierolnicze

I miejsce - Białk Regina i Jacek  - Bącka Huta
II miejsce - Tryba Bożena i Piotr Matwiejczuk – Poręby
II miejsce - Rulis Ewa i Andrzej – Jelonko
III miejsce - Wenta Janiana – Kamienicki Młyn
III miejsce - Szymichowski Piotr i Grażyna – Sierakowice

Zagrody rolnicze
I miejsce - Ramczyk Elżbieta i Jan – Smolniki
II miejsce - Bigus Zofia – Paczewo
III miejsce - Krefta Teresa i Andrzej – Migi

Gratulujemy pięknych posesji!
Zachęcamy mieszkańców gminy do przygotowania posesji i licznego udziału 

w konkursie „PIĘKNA WIEŚ 2010”.
Mirosław Chaber

Pani Zofia Bigus z Paczewa z różą od pani Justyny Kalety. 
Od lewej – M. Karolak, Wójt T. Kobiela, p. Z. Bigus, 

J. Kaleta, M. Chaber, G. Żmijewska

Pani Bożena Białk (z różą) i mąż Waldemar – odebrali 
nagrodę w imieniu rodziców Reginy i Jacka Białk. 
Na tej posesji zachwyca nie tylko harmonia roślin 

i ogrodu, ale również harmonia rodziny

Państwo Teresa i Andrzej Kreftowie
Na posesji u Państwa Elżbiety i Jana Ramczyków

Pani Janina Wenta ze swojego balkonu 
ma przepiękny widok na jezioro Junno 

i Zamkową Górę
Pani Bożena Tryba 

w swoim magicznym ogrodzie
Piękne ogrody i posesje tworzą piękną gminę 
– co szczególnie raduje serce Wójta Gminy
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Festyn gromadził całe rodziny

Stoisko KGW z Paczewa

Święto Ziół i Kwiatów
15 sierpnia przy parafii św. Marcina w Sierakowicach odbył się drugi już festyn 
parafialny pt. Święto Ziół i Kwiatów. 

Na placu wokół kościoła rozstawiono stragany i stoiska z własnymi wypie-
kami. Były ciasta,swojski chleb ze smalcem, korniszony i inne potrawy regio-
nalne. Największą popularnością cieszyły się loterie fantowe. Fanty ufundowali 
właściciele sklepów i firm. Za życzliwość i wsparcie organizatorzy serdecznie 
dziękują! Główną nagrodę – rower sponsorował ks. proboszcz. Ta nagroda nie 
została jeszcze wylosowana. Będzie okazja spróbować szczęścia w loterii na 
dożynkach gminnych. 

Kleryk Marcin Woelke opracował płytę DVD pt. Budujemy Kościół Boży, pre-
zentującą etapy budowy nowego kościoła i wnętrze obecnego kościoła. Płyta jest 
cennym dokumentem historycznym. Dochód z jej sprzedaży także przeznaczono 
na budowę kościoła.

Młodzież ze wspólnoty modlitewnej zorganizowała gry i zabawy dla dzieci na 
placu przed domem katolickim. Zabawa była fantastyczna a młodzież pokazała 
swoje talenty organizatorskie i taneczne. Wewnątrz budynku, panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Paczewa urządziły kawiarenkę, gdzie 
serwowano ciasta, bigos, sałatki, kurczaki itp.

W święto Matki Boskiej Zielnej tradycyjnie świę-
cone są kwiaty i zioła. Parafianie chętnie kupowali 
wiązanki ze zbóż, ziół i kwiatów. 

Wszelkie dochody zdobyte w czasie Święta Ziół 
i Kwiatów przeznaczono na rozbudowę kościoła 
parafialnego.

Maria Karolak
Foto Maria Karolak

Wiązanki z ziół i kwiatów sprzedawała pani Stefania Młyńska

P. Maria Strzelecka i Iwona Kulwikowska 
oferowały pyszne ciasta

Pan Tadeusz Bigus, ks. proboszcz Bronisław Dawicki i ks. 
dziekan Zenon Myszk – celebrans mszy świętej 

przy Ołtarzu Papieskim
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Targowisko w Sierakowicach

Kupić, nie kupić, 
potargować warto
Targowisko w Sierakowicach cechuje niepowtarzalny i wyjątkowy charakter. 
Takiego targowiska nie ma w okolicach kilku powiatów. Nic więc dziwnego, że 
cieszy się ogromną popularnością. Z tygodnia na tydzień powiększa swój obszar 
i asortyment towarów. Panuje na nim iście bazarowa atmosfera. Przekrzykiwa-
nia kupców i handlarzy, zachwalanie towaru, muzyka z płyt, targowanie się 
kupujących, przymiarki spodni, bluzek, staników na oczach tłumu. Publiczna 
konfrontacja – towar zły, dobry, warty nabycia. Tanie modele, niepowtarzalne 
kolekcje, modne fasony – dla każdego coś odpowiedniego, na kieszeń przecięt-
nego obywatela.  

Ostatnio targowisko wzbogaciło się o meble i starocie. Kuszą stare i markowo 
cenne akordeony, porcelana, duży asortyment biżuterii i galanterii. Kupujących 
zachwycają kwiaty i rośliny. Spotkać można handlujących gołębiami, szczenia-
kami, drobiem czy królikami.

Parkingi we wszystkich kierunkach od targowiska są szczelnie wypełnione 
samochodami o różnych rejestracjach: z Wejherowa, Słupska, Lęborka, Bytowa, 
Żukowa i Kartuz.

Gospodarz targowiska – Tadeusz Szymanowski – pilnuje ładu i porządku. Jest 
doskonałym mediatorem w konfliktach, twardziel dla awanturników, szarmancki 
dla pań i gościnny w swoim biurowcu. 

Niestety, jest również ujemna strona popularności targowiska, spadają obroty 
w sklepach w centrum Sierakowic. Handlowcy narzekają, że maleje utarg, że 
płacą podatki, są kontrolowani, muszą spełniać normy sanitarne, którym nie 
podlega handel na targowisku.

Targowisko ma swój niepowtarzalny klimat, który przyciąga nie tylko kupu-
jących. Jest to miejsce, gdzie można spotkać znajomych, podyskutować o poli-
tyce, o ekonomii i koniunkturze rynkowej. Trudno się dziwić, że sobotni pobyt 
na targowisku stał się dla wielu osób trwałym i obowiązkowym programem 
przedpołudnia.

Poniższe fotografie, wykonane przez pana Mirosława Chabra, oddają klimat 
naszego targowiska.

Maria Karolak
Foto: Mirosław Chaber
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Ziemia Sierakowicka 
jako miejsce działań 
TOW „Gryf Pomorski”
Cz. 5 – Gowidlino

Podczas II wojny na terenie dzisiejszej gminy Sierakowice, a daw-
niej obwodu urzędowego Sierakowice, działały liczne grupy party-
zantów. Jedną z nich była grupa „Wolność”, utworzona w począt-
kach 1940 r. z inicjatywy Rudolfa Bigusa (ps. Zbyszko) i jego brata 
Brunona Bigusa (ps. Gryf, Maćko) oraz Juliusza Koszałki (ps. Jeż, 
Jeremi), która funkcjonowała w rejonie Gowidlina. Bracia Bigusowie 
– synowie Marcina Bigusa – za patriotyczną działalność byli tropieni 
przez gestapo, natomiast ojciec, jak też brat Antoni, wielokrotnie 
gościli na posterunku żandarmerii i kilkakrotnie byli aresztowani. 
Grupa ta dysponowała kilkoma bunkrami wybudowanymi w oko-
licy Gowidlina, Rębienicy i Kawelek. Wspomniane bunkry oraz 
mieszkanie Juliusza Koszałki w Rębienicy były wykorzystywane 
przez partyzantów jako miejsca schronień i narad. W 1941 r. grupa 

„Wolność” została włączona do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Kaszubski” (późniejszy „Gryf Pomorski”).

Starszy z braci – Brunon Bigus – urodzony 3 czerwca 1914 
roku w Gowidlinie, miał w chwili wybuchu II wojny 25 lat. Do 
tego momentu zdążył ukończyć sześcioklasową szkołę powszechną, 
cztery kursy Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie i dal-
sze w Wejherowie, zaliczyć praktykę nauczycielską, nauczanie na 
kursach wieczorowych, pracę w szkole powszechnej w Tuchlinie, 
naukę przedmiotów zawodowych w szkole zawodowej w Kartu-

zach, służbę wojskową w Szkole Kompanii Obrony Narodowej 
w Brodnicy nad Drwęcą, nauczanie w polskiej szkole powszechnej 
w Bazarach (dziś na Białorusi). W początkach września 1939 walczył 
pod Felsztynem, Sadową Wiśnią i pod Tupałami. 17 września trafił 
do niewoli, z której zbiegł (wyskoczył z transportu kolejowego) 
i powrócił do rodzinnej wsi, ale odtąd musiał się już ukrywać, 
co było zapewne bezpośrednim powodem (poza patriotycznymi 
pobudkami) przystąpienia do działań ruchu oporu. Ukrywał się 
w okolicznych bunkrach, m.in. u p. Bojanowskiego. Oczywiście 
wstąpił w szeregi TOW „Gryf Kaszubski” przemianowanej potem 
na „Gryf Pomorski” i pełnił w niej niepoślednie role. Najpierw był 
zastępcą komendanta TOW na powiat kartuski, później komendan-
tem. Jako funkcyjny partyzant szczególnie był poszukiwany przez 
gestapo, zatem często zmieniał miejsce pobytu i bywał w różnych 
okolicznych bunkrach i schronach. Z relacji świadków i rodziny 
wynika, iż prowadził szeroko zakrojoną akcję konspiracyjną na 
całych Kaszubach i poza ich terytorium. Był m.in. mieszkańcem 
schronu „Gniazdo Gryfitów” w Kamienicy Królewskiej, dość często 
jeździł jako delegat Rady Naczelnej lub Komendy Naczelnej do po-
wiatu kościerskiego i chojnickiego (był członkiem Rady Naczelnej 
w stopniu podporucznika). 

Młodszy z braci – Rudolf Bigus – urodzony 2 stycznia 1916 
roku w Gowidlinie jako jeden z siedmiorga dzieci Marcina 
i Klementyny Bigus, miał w swym przedwojennym życiorysie 
szereg zdarzeń, które wpłynęły bezpośrednio lub pośrednio na 
jego patriotyczną postawę podczas okupacji niemieckiej. Miedzy 
innymi jako ochotnik ukończył szkołę podchorążych w Zambro-
wie, służył w batalionie morskim w Wejherowie. Zmobilizowany 
i wcielony do 1. Pułku Strzelców Morskich walczył od 1 wrze-
śnia 1939 r. jako dowódca plutonu w walkach pod Sopieszynem, 
Wysoką, w obronie Redy i Kępy Oksywskiej. Niestety trafił do 
niemieckiej niewoli, z której został zwolniony w październiku 
1939. Natychmiast udał się do rodzinnej wsi i zorganizował grupę 
konspiracyjną, która w 1941 roku zasiliła szeregi TOW „Gryf Ka-
szubski”. W tej organizacji był początkowo zastępcą komendanta 
powiatowego w rejonie kartuskim w stopniu podporucznika. 15 
lipca 1942 r. został komendantem powiatu morskiego i awanso-
wał do stopnia porucznika. W połowie 1943 roku był świadkiem 
rozmów prowadzonych przez Józefa Dambka z przedstawicielami 

„Miecza i Pługa”, jednak ich zdania i stosunek do tej organizacji 
znacznie się różniły, zatem postanowili ostudzić kontakty między 
sobą.  Na przełomie października i listopada 1943 roku Rudolf 
Bigus przeszedł z podległymi sobie strukturami „Gryfa” z po-
wiatu morskiego i Gdyni do Armii Krajowej, został mianowany 
komendantem na powiat morski, kartuski i Gdynię. Nie zaprzestał 
jednak działalności w strukturach TOW „Gryf Pomorski” i do 
końca wojny pełnił obowiązki komendanta okręgu kartuskiego 
w tej organizacji. Bracia Bigusowie często bywali w schronie usy-
tuowanym w zabudowaniach Jana Kwidzińskiego w Kamienicy 
Królewskiej, na szczęście nie było ich tam w momencie likwidacji 
tegoż schronu przez gestapo w styczniu 1944 roku, gdyż prowadzili 
rozmowy dotyczące współpracy komendy powiatu kartuskiego 
TOW z AK. W 1943 r. grupa „Wolność” przystąpiła do organizacji 
Związek Walki Zbrojnej „Armia Krajowa” o kryptonimie „Świerki”. 
Bracia R. i B. Bigusowie pełnili jednak nadal funkcje komendanta 
i wicekomendanta powiatowej organizacji TOW „Gryf Pomorski” 
w Kartuzach. 

Do gowidlińskiej grupy TOW należał też nauczyciel Jan Żura-
wicz (ps. Janek, Żaba, Żabka, Rejtan), który w 1942r. zajmował się 
organizowaniem komórek „Gryfa” w Parchowie w powiecie kar-
tuskim, Pogódkach w powiecie kościerskim, Szczepankowie w po-
wiecie lubawskim. Jego zadaniem było też zapewnienie łączności 
ze strukturami ruchu oporu w Toruniu. Doczekał się nominacji na 
komendanta broni w Komendzie Naczelnej „Gryfa Pomorskiego”. 
Jego osiągnięciem było  zorganizowanie grupy partyzanckiej prze-
znaczonej do zabezpieczania komendy powiatowej „Gryf Pomorski” Brunon Bigus
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☞

w Kartuzach. Oddział ten składał się z około 30 osób i miał na 
swoim koncie szereg potyczek zbrojnych z Niemcami. Efektem 
tych działań było przymusowe ukrywanie się. Grupa partyzan-
tów schroniła się w bunkrze „Ptasia Wola”, gdzie zostali okrążeni, 
część z nich zginęła, część zaś zdołała wydostać się z oblężenia. 
W chwili likwidowania bunkra przez Niemców we wrześniu 1943 
r. dowodził nim właśnie Żurawicz, który zarządził natychmiastową 
ewakuację dobudowanymi podczas pobytu Rudolfa Bigusa oraz 
Michałki innymi wejściami i wyjściami. O tym na szczęście już nie 
wiedział denuncjator Jan Bianga, posyłając gestapo na obławę. Po 
tej akcji ciężko chory Żurawicz schronił się w domu rodzinnym. 
Chciał pozostać u rodziny do końca zimy, jednak hitlerowcy 
rozpoznali go na powiększonym zdjęciu zbiorowym znalezionym 
podczas likwidacji schronu „Ptasia Wola” i odtąd go poszukiwali,. 
Jan Żurawicz został aresztowany 12 marca 1944 roku w Jamnie 
(w domu rodziców), dokonała tego dwudziestoosobowa ekipa pod 
dowództwem funkcjonariusza gdańskiego gestapo Stenzla. Zakuto 
go w kajdanki, zaprowadzono na przesłuchanie do miejscowej 
karczmy, potem przewieziono na posterunek żandarmerii w Par-
chowie, następnie na krótki pobyt w więzieniu do Kartuz i tego sa-
mego dnia do Gdańska. Żurawicz przebywał w śledztwie od marca 
do czerwca 1944 roku, ostatecznie zesłany do obozu w Stutthofie 
. 19 września 1944 roku w Ocyplu został zabity Untersturmfuhrer 
SS Adolf Leister. Na rozkaz szefa gdańskiego gestapo zarządzono 
akcję odwetową w Ocyplu, jednak ofiarami odwetu postanowiono 
uczynić więźniów obozu Stutthof, osadzonych za działalność kon-
spiracyjną. Wśród przeznaczonych do likwidacji znalazł się  też Jan 
Żurawicz, który ostatecznie ocalał wraz z dwoma innymi więźniami 
dzięki interwencji Jana Kaszubowskiego. W ostatnim roku wojny 
został przeniesiony do filii obozu Stutthof w Kokoszkach, gdzie 
przebywał do momentu ewakuacji więźniów w marszu śmierci, 
z którego udało mu się zbiec przed Luzinem w dniu 9 lutego 1945 r. 
wraz z Janem Neubauerem. 

Inni członkowie gowidlińskiej grupy to: Leon Bojanowski, 
Franciszek Głodowski (w 1941 r. aresztowano go i stracono wraz 
z trzema innymi partyzantami w dniu 16 lipca tegoż roku podczas 
publicznej egzekucji w Sianowie), 

W ruchu oporu działał też ks. Franciszek Grucza (1911–1982), 
syn karczmarza z Gowidlina, absolwent gimnazjum w Wejherowie, 
który przyjął święcenia kapłańskie 4 czerwca 1939 w Pelplinie. Już 
w seminarium związał się z ruchem kaszubskim, działał w Zrze-
szeniu Regionalnym Kaszubów w Kartuzach, współpracował ze 

„Zrzeszą Kaszëbską” gdzie publikował swoje pierwsze utwory. Po 
święceniach krótki wikariat w Lignowach, potem w Piecach. Już 
w październiku 1939 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony 
w więzieniu w Starogardzie. Po odzyskaniu wolności powrócił do 
Gowidlina i do czerwca 1944 pełnił obowiązki okupacyjnego rządcy 
parafii. Faktycznie ks. Grucza udzielał się jako kapelan grup party-

zanckich w powiecie kartuskim i wejherowskim, słuchał spowiedzi, 
organizował tajne wieczory literackie dla parafian, a w plebanii 
mieścił się punkt kontaktowy powiatowej komórki „Gryf Pomorski”. 
Potem doszło do ponownego aresztowania za współpracę z ruchem 
oporu i do uwięzienia w Stutthofie. Szczęśliwie uciekł z „marszu 
śmierci”, po wojnie objął probostwo w Sopocie, gdzie zmarł i jest 
pochowany.  

Kolejni członkowie gowidlińskiej grupy ruchu oporu to: Stani-
sław Hejnowski (którego aresztowano i zesłano do obozu kon-
centracyjnego w Sachsenhausen), Helena Wenta (ps. Stokrotka), 
Aniela Choszcz (ps. Lidia). 

Na osobną uwagę zasługuje działalność Agnieszki Koszałka 
(po mężu Bigus). Urodziła się w rodzinie Juliusza Koszałki i Anny 
z d. Janek, którzy mieli jak 
najbardziej patriotyczne poglą-
dy. Ojciec był komendantem 
Państwowej Policji w Polskim 
Brzoziu. Za działania na rzecz 
polskości Juliusz wraz z rodziną 
został m.in. wysiedlony w 1943 
r. z gospodarstwa w Tuchlinie, 
gdzie osadzono Niemca, i prze-
niesiony do Rębienicy, potem ro-
dzina została osadzona w obozie 
koncentracyjnym. 

Agnieszka, jako dwudziesto-
jednoletnia kobieta, bez więk-
szego wahania przystąpiła do 
czynnego udziału w ruchu 
oporu. Już w styczniu 1941 
zaprzysiężono ją w TOW „Gryf 
Pomorski”. Świadkami zdarzenia 
byli: Józef Dambek, Brunon Bi-
gus (przyszły mąż, za którego wyszła w 1947 roku) i ojciec Juliusz 
(pełniący funkcję członka Rady Naczelnej TOW). Zadania, jakie 
przed nią postawiono, były ambitne i niezwykle niebezpieczne, 
została łączniczką Rady Naczelnej TOW do komend powiatowych, 
jak też do organizacji „Polska Żyje” i do bunkrów partyzanckich. 
Woziła ze sobą tajne informacje i rozkazy, często w postaci szyfrów. 
W momencie pojmania czy rewizji drogo zapewne by za to zapłaciła. 
W jej rodzinnym domu była kwatera Rady Naczelnej, w związku 
z tym przynajmniej odbiór rozkazów i powroty z odpowiedziami nie 
zastanawiały specjalnie służb niemieckich, bo wracała i wychodziła 
z własnego domu. Wywiązywała się z nałożonych obowiązków 
solidnie i wręcz wzorowo, już w czerwcu 1942 pełniła funkcję kie-
rowniczki biura komendy powiatowej TOW w powiecie kartuskim, 
tę funkcję sprawowała do momentu aresztowania przez gestapo 
w dniu 3 maja 1943 roku. Uczestniczyła w tajnej działalności 

Zdjęcie legitymacyjne
 Agnieszki Koszałka/Bigus

Przykładowy szyfr podpisany przez Agnieszkę (ps. Maryla) i późniejszego jej męża Brunona (ps. Maćko)



18 8 (230) sierpień 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

☞ na rzecz Wojskowej Służby Kobiet, istniał pion o kryptoni-
mie „Przedświt”, którym dowodziły Halina Kurowska i Franciszka 
Skorupska, natomiast oddziałem powiatowym pod nazwą „Lipa” 
kierowała właśnie Agnieszka Koszałka (ps. Maryla, Emilia), będąca 
także zastępczynią komendantki H. Kurowskiej. Po aresztowaniu 
w dniu 3 maja 1943 r. skazana na pobyt w Stutthofie. 25 stycznia 
1945 r. skierowano ją do pierwszego transportu ewakuacyjnego, 
przeżyła gehennę „marszu śmierci”. Doczekała uwolnienia 10 marca 
1945 roku w obozie przejściowym w Gniewinie. 

Komórka TOW „Gryf Pomorski” w Gowidlinie poniosła dotkliwe 
straty w ludziach w walce z okupantem. Poza wymienionymi wyżej 
należy przypomnieć innych aresztowanych wśród partyzantów 
gowidlińskiej grupy, np. Józefa Myszka (w 1942 roku). Największe 
aresztowania nastąpiły w 1943 r., mianowicie Juliusza Koszałki, jego 
żony Anny, córek Agnieszki, Eleonory i Marii, syna Kazimierza oraz 
Mieczysława Janeckiego i wielu innych członków organizacji, co 
było spowodowane szeroko zakrojoną akcją gestapo gdańskiego 
prowadzoną przez Jana Kaszubowskiego, zmierzającą do unice-
stwienia ruchu oporu na Pomorzu (w tym samym czasie doszło 
do likwidacji wielu bunkrów, schronów oraz mordów i egzekucji 
wykonanych na partyzantach i ich sympatykach). Natomiast 
partyzanci Jan Choszcz i Franciszek Labuda ponieśli śmierć 
w starciu z policją niemiecką 20 lipca 1944 roku. 

Pokoleniu powojennemu zostaje czcić pamięć bohaterów, którzy 
oddali życie lub stracili zdrowie w obronie ojczyzny, i pamiętać, 
że każda wojna wymaga poświęceń i strat. Szkoda, że ci, którzy 
ją wywołują, nie pamiętają o tym i lekką ręką szafują ludzkim 
życiem. Pokolenie, które ją przeżyło, nieustannie wznosi okrzyk 

Zaszyfrowany rozkaz z dnia 25 I 1943 roku nadany w Komendzie Powiatowej TOW w Kartuzach, podpisany przez Kierownika Biura – „Marylę” – 
w stopniu sierżanta oraz Komendanta Powiatowego – „Maćka” – w stopniu podporucznika

Serduszko 
z numerem obozowym 

Anny Koszałka (matki Agnieszki) 
wykonane przez Albecką 

z Wejherowa

„nigdy więcej” i w całej rozciągłości zgadza się ze słowami Le-
opolda Staffa:

O, wojno, najpodlejsze zło zrodzone w bezrozumie,
Depcące jak brutalny gniot po ludzkich istot tłumie,
Podobnaś rodnym siostrom swym: trądowi, ospie, dżumie!
      

Danuta Pioch

Dziękuję za pomoc, udostępnienie materiałów i zdjęć pani Danucie 
Klinkosz – córce Brunona i Agnieszki Bigus.

Krzyż z domu Anny i Juliusza 
Koszałka, na który partyzanci 

składali przysięgę
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Wakacje i urlopy stają się okazją do licznych 
spotkań towarzyskich, do wypoczynku 
w gronie rodziny, znajomych i osób bli-
skich. Trudno sobie wyobrazić, aby tego 
typu spotkania odbywały się bez alkoholu. 
Wszechwładnie króluje „browarek” czyli 
piwo, w następnej kolejności inne trunki. 
Gdy odmawiałam alkoholu mówiąc: „dzię-
kuję, ale w sierpniu nie piję” - wywoływa-
łam zdziwienie, skrywaną ironię, lękliwe 
spojrzenia i burzę dyskusji: „Gdyby to pijak 
sobie odmówił, ale ty przecież wiele nie 
pijesz? Cóż za głupie postanowienie! Przy 
tobie to my się teraz głupio czujemy!”, itp.

Chociaż sierpień się już kończy, to warto 
zatrzymać się nad tematem abstynencji.

Termin „abstynencja” wiele osób śmieszy, 
wydaje się być z innego świata. Ci, którzy ją 
podejmują, bywają napiętnowani jako „dzi-
wacy”, bo przecież „wszystko jest dla ludzi” 
i „po co przesadzać?” Nie podejmuje się abs-
tynencji w tym celu, aby pokazać, że jestem 
lepszy od innych, nie podejmuje się jej jako 
wyrazu pogardy dla innych, nie jest ona też 
sposobem na udowodnienie czegokolwiek. 

Po pierwsze – abstynencja jest służbą 
życiu w wolności. Najpierw tej osobistej. 
Każdy, kto podejmuje abstynencję, post 
czy wyrzeczenie - kształtuje swoją posta-
wę wolności wobec samego siebie, wobec 
spraw, które przeżywa w swoim wnętrzu. 
Sztuką jest przeżywanie spotkań rodzinnych, 
chwil radości i chwil trudnych w trzeźwości, 
bez ucieczek lub „wsparcia” alkoholu czy 
innych substancji psychoaktywnych. Jest 
to sztuka niełatwa, która jest tak naprawdę 
sztuką życia. Warto o nią zadbać i nad nią 
pracować.

Po drugie – abstynencja może być podjęta 
jako wsparcie ludzi młodych w ich dorasta-
niu do dojrzałości. Widzimy i słyszymy, że 
młodzież coraz wcześniej sięga po alkohol. 
Do Komisji Przeciwalkoholowej zgłaszają się 
zaniepokojeni rodzice, szukający pomocy 
dla upijających się trzynastolatków, a nawet 
dzieci młodszych. Dzieci i młodzież naśladuje 
nas – dorosłych. My dajemy im przykład. 
Abstynencja to dawanie dobrego przykładu. 
Dzięki dojrzałej abstynencji ludzie młodzi 
uczą się siebie, swoich możliwości i braków. 
Uczą się pokonywania trudności, przezwycię-
żania problemów, a także uczą się przyjmo-
wać i zgadzać się z rzeczywistością od nich 
niezależną. Oczywiście, nie nauczą się tego 
sami, potrzebują wsparcia dorosłych, zwłasz-
cza rodziców, ale nie tylko. Abstynencja staje 
się więc szansą własnego rozwoju i wspar-
ciem młodych w przeżywaniu ich młodości 
jako rzeczywistości wypełnionej wolnością 
i radością. Abstynencja bowiem, jako spo-
sób na wolność, niesie prawdziwą radość. 
Abstynencja nie powinna być podejmowana 
jako wyraz cierpiętnictwa. Abstynencja jest 
wyzwaniem, ale nie cierpiętnictwem.

Po trzecie – abstynencja jest pomocą dla 
tych, którzy są zniewoleni przez chorobę 
alkoholową. Wielu pyta: jak pomóc mojemu 
bliskiemu, który nadużywa alkoholu? Oprócz 
działań, które należy podjąć, a o których 
mogą poinformować nas ludzie zajmujący się 
profesjonalnie pomocą uzależnionym, warto 
zacząć od podjęcia osobistej abstynencji 
w intencji konkretnego człowieka chorego 
- krewnego albo znajomego, sąsiada czy są-
siadki. Nie mówiąc im nawet o tym, jedynie 
Bogu powierzając owoce tego szczególnego 

postu, ponieważ w tym wymiarze abstynen-
cja ma właśnie taki charakter.

Należy pamiętać, że rezygnacja z alkoholu 
nie jest celem samym w sobie, jest narzędziem, 
jest środkiem. Podobnie jak każdy inny post 
nie jest postem dla postu, sztuką dla sztuki, 
ale ma służyć duchowym owocom. W innym 
wypadku staje się wyrazem faryzeizmu.

Czy ten krótki czas abstynencji, podjęty 
w duchu wolności jako czas bez alkoholu, bez 
jego kupowania i częstowania, cokolwiek zmie-
ni? Zapewniam i proszę mi wierzyć, że zmieni, 
że wniesie wiele dobra, które nie zawsze za-
uważymy natychmiast. Jeżeli życie – choćby 
jedno – młodego chłopca czy dziewczyny, 
jednego alkoholika czy alkoholiczki, zostanie 
uratowane, to warto podjąć takie zadanie.

14 sierpnia odwiedził mnie Wiesiek. Miał 
niezwykle radosną i promienną twarz. Przy-
szedł powiedzieć mi, że właśnie w tym dniu 
mija rok jak odstawił alkohol. Był dumny 
i szczęśliwy z roku abstynencji, z całego roku 
przeżytego bez alkoholu. Z euforią opowiadał, 
że dopiero teraz wie, że żyje. Jest wdzięczny, 
że otrzymał szansę nowego życia. Żałuje 
tylko tego, że tak długo pił, że stracił rodzinę 
i zdrowie, że zaniedbał mieszkanie, że tak 
późno zdecydował się na leczenie. Swoją 
pierwszą rocznicę trzeźwości świętował przy 
kawie i ciastach z rodzicami i przyjacielem 
(bez alkoholu). Przyszedł podziękować za 
pomoc w wyjściu z nałogu. Zastanawiał się, 
czyja to jest zasługa, że odzyskał godność 
człowieka i szacunek do siebie? 

Sierpień to szczególny miesiąc, w którym 
zdarzył się nie tylko cud na Wisłą. Zdarzają 
się również cuda w życiu pojedynczych 
osób, które zastanawiają się, czyja to za-
sługa? A może właśnie to zasługa czyjejś 
dobrowolnie podjętej rezygnacji z alkoholu, 
to zasługa twojej trzeźwości? 

Maria Karolak

Sprzątanie świata – Polska 2009

Pomagajmy Ziemi – codziennie
Tuż po wakacjach zorganizowana zostanie - jak zawsze w trzeci 
weekend września (18, 19, 20 września 2009 r.) - lubiana przez 
wszystkich i niezmiernie konieczna akcja Sprzątanie świata! Tego-
roczna akcja przebiega pod hasłem: Pomagajmy Ziemi – codzien-
nie. Wielkie otwarcie akcji Sprzątanie świata - Polska nastąpi 11 
września 2009 r. w Koszalinie.

Tradycyjnie nasza gmina przystępuje do tej akcji. Prosimy soł-
tysów, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, urzędy i szkoły 
o „wielkie sprzątanie naszej gminy”. 

Niechlujni, złośliwi i pozbawieni elementarnej kultury osobistej 
ludzie pozostawiają swoje śmieci na poboczach dróg i w lasach, 
wyrzucają śmieci przez okna samochodów. Ludzie wrażliwi na 
piękno, porządek, szanujący przyrodę muszą sprzątać po takich 
uwstecznionych w rozwoju cywilizacyjnym bezmózgowcach.

Wychowujmy siebie wzajemnie. Zwracajmy uwagę osobom 
wyrzucającym śmieci w miejscach publicznych. Zwracajmy uwagę 
młodzieży, która rzuca pod nogi papierki i opakowania, dewa-
stuje zieleń. Róbmy zdjęcia numerom rejestracyjnym samocho-

dów, których właścicie-
le wyrzucają śmieci na 
pobocza dróg. Zdjęcie 
można przysłać anonimo-
wo e-mailem do urzędu. 
Znajdziemy winowajcę 
i ukarzemy. Kary są wyso-
kie – mandaty w wysokości 
od 1.000 zł do 5.000 zł 
i sprzątanie terenu. 

W okresie wakacji patrole składające się ze straży leśnej, strażni-
ków Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i przedstawiciela Urzędu 
Gminy odnalazły już kilkanaście osób, które porzuciły swoje śmieci 
w lasach. Wszystkie te osoby zostały dotkliwie ukarane.

Chociaż akcja Sprzątanie świata odbywa się raz w roku, to hasło 
tegorocznej akcji uczula nas na codzienne czuwanie nad porządkiem 
i czystością naszego otoczenia, na codzienne „Pomaganie Ziemi”.

Proszę o informacje o podjętych działaniach do Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy pok. 302 
lub e-mailem: karolak.maria@sierakowice.pl.

M. Karolak
Foto: Mariusz Laska

Sierpień – miesiącem trzeźwości

Abstynencja nie jest celem samym w sobie
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Nowa atrakcja turystyczna 

Punkt widokowy na Zamkowej Górze

Zamkowa Góra to dość popularna w całej Polsce nazwa wzniesień i szczytów gór-
skich, a nawet miejscowości. W samym powiecie kartuskim są dwa wzniesienia 
o tej nazwie – jedno w okolicy Kartuz, gdzie w 1954 r. utworzono leśny rezerwat 
przyrody i drugie w pobliżu Kamienickiego Młyna. To ostatnie wzniesienie 
o wysokości 229 m n.p.m. znajduje się co prawda na terenie gminy Kartuzy, ale 
tuż przy granicy z gminą Sierakowice. Co ciekawe, obie góry leżą na obszarze 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, co często powoduje, że są mylone. 

Legenda głosi, że dawniej na wzgórzu stał zamek. Pracowała tam służąca o imie-
niu Zuzanna. Do jej codziennych obowiązków należało m.in. noszenie wody z jeziora 
Junno na szczyt wzniesienia. Była to praca bardzo uciążliwa, więc zdesperowana 
Zuzanna przeklęła zamek, który zapadł się pod ziemię. Na jego miejscu w ziemi 
powstała głęboka dziura. Jedni opowiadali, że była tak głęboka, iż kamień w nią 
rzucony nie docierał do dna, jeszcze inni, że kamienie jakaś siła wyrzucała z po-
wrotem na powierzchnię, więc otworu nigdy nie udało się zasypać. 

Zamkowa Góra na mapach jest oznakowana jako punkt widokowy. Niestety, nikt 
nie dbał o to miejsce, więc sprawy w swoje ręce wzięło działające od półtora roku 

Taras widokowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
Królewska, które postanowiło zagospodarować ten 
teren. Stowarzyszenie napisało projekt i otrzymało 
na ten cel dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego. 
Wiele pracy i wysiłku, a także nakładów finansowych 
w przygotowanie trasy włożyli członkowie Stowarzy-
szenia. Należy wymienić tu państwa Sabinę i Andrzeja 
Krefta oraz sponsorów – firmy: We-Met, Marcjan 
i Biuro Usług BHP państwa Dobek. 
„Punkt widokowy był tu zawsze – mówi Jan Marciń-

ski, prezes Stowarzyszenia. – Dawniej z tego miejsca, 
pomiędzy drzewami, rozciągał się widok na siedem 
jezior. W tej chwili widać jedynie jezioro Junno, Ka-
mienickie, Białe i Czarne”. 

Do punktu widokowego prowadzą łącznie cztery 
drogi. Strzałki wskazują kierunek na szczyt. Na 
stromych zboczach góry zamontowano poręcze 
i prowizoryczne schodki, które ułatwiają dotarcie 
do celu. Poza tym na trasie ustawiono kilkanaście 
ławeczek, gdzie można odpocząć i podziwiać widoki. 
W punkcie widokowym zbudowano taras. U podnóża 
góry dla zmotoryzowanych turystów przygotowano 
parking. Tuż obok niego znajduje się staw. Jego 
właściciel – pan Andrzej Marciński – udostępnił go 
i pozwolił wybudować pomost. 

Nie zakończyły się jeszcze wszystkie prace przy 
zagospodarowaniu terenu. Pracownicy nadleśnic-

Dla zmotoryzowanych turystów przygotowano parking

Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny 
PONESI OPANKE w Serbii 

1 lipca 2009 roku Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
wybrał się po raz pierwszy do Serbii. Po przemierzeniu Polski za-
trzymaliśmy się na nocleg w Zakopanem, a o poranku wyruszyliśmy 
w dalszą podróż. Po drodze mijaliśmy niezmierzone Tatry w Słowacji, 
nieskończone pola słoneczników na Węgrzech i niezliczonych sprze-
dawców arbuzów w Rumunii. Do miejscowości Margita, w której 
nocowaliśmy, przyjechaliśmy następnego dnia  około godziny 22. 
Czekali tam na nas nasi gospodarze - zespół DUKATI ze swoimi 
rodzinami. Po wymianie powitań i pozdrowień zostaliśmy zakwate-
rowani w domach członków goszczącego nas zespołu. 

Następnego dnia wyjechaliśmy do Belgradu, gdzie zwiedziliśmy 
Grób Nieznanego Żołnierza, po czym udaliśmy się do pobliskiej 
miejscowości Stari Majdan, gdzie na górze Avala odbył się pierw-
szy koncert zespołu. Po koncercie, który zrobił niemałe wrażenie 
na organizatorach i widzach, zjedliśmy kolację i pojechaliśmy do 
hotelu w Belgradzie, gdzie przewidziany był dla nas nocleg.

Kolejny dzień był bardzo pracowity. Po śniadaniu pojechaliśmy 
na ceremonię w obrządku prawosławnym do największej cerkwi 
w Belgradzie. Po ceremonii wyruszyliśmy do ratusza, gdzie wy-
mieniliśmy się upominkami z prezydent Belgradu, panią Radmilą 
Hrustanovic. Następnie każdy z zespołów przybyłych na tę uroczy-
stość dał krótki koncert. Oprócz KZPiT „Sierakowice” wystąpiły tam 
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II Piknik Królewski
W sobotnie popołudnie 27 czerwca Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Kamienica Królewska zorganizowało po 
raz drugi Piknik Królewski. 

Uczestnicy imprezy brali udział w wielu 
zabawnych konkursach przeznaczonych 
zarówno dla najmłodszych, jak i tych 

„średnich”. Wspólnie bawili się mieszkań-
cy, turyści oraz goście z sąsiednich gmin. 
Zabawa trwała do białego rana, a wielu 
już pyta o następną tego typu imprezę. 

Klimat pikniku doskonale obrazują zdję-
cia autorstwa pana Adama Kobieli.twa wytną kilkadziesiąt drzew, dzięki czemu uda 

się uzyskać widok na kolejne dwa jeziora: Odnoga 
i Potęgowskie. Przy trasie na Zamkową Górę zostaną 
ustawione tablice informacyjne. 

Realizacja projektu ma się zakończyć jesienią, ale już 
teraz wielu turystów i mieszkańców gminy przyjeżdża do 
Kamienicy i podziwia widoki z Zamkowej Góry. Pomysł 
zagospodarowania terenu był strzałem w dziesiątkę. Pla-
nowano wybudować tu także wieżę widokową, jednak to 
przedsięwzięcie wymaga załatwienia wielu formalności, 
co nie oznacza, że nie zostanie w przyszłości zrealizowa-
ne. Zamkowa Góra byłaby wówczas drugą Wieżycą.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Kamienica Królewska działa bardzo aktywnie. Od 
dwóch lat organizuje Piknik Królewski – imprezę 
plenerową, która już zyskała uznanie mieszkańców 
i turystów. Działa tu klub sportowy KS Kamienica 
z sekcją piłki nożnej juniorów i seniorów oraz sekcją 
siatkówki. Ale to nie wszystko. Jak mówi pan Jan 
Marciński, Stowarzyszenie ma kolejne pomysły na 
atrakcje turystyczne i promocję Kamienicy Królew-
skiej: utworzenie ścieżek rowerowych i restaurację 
historycznego bunkra Gryfa Pomorskiego. Widząc 
zapał i zaangażowanie mieszkańców, już niebawem 
można się spodziewać efektów. 

AK
Foto: AK

Państwo Maria i Jan Marcińscy

zespoły m. in. z Rumunii, Grecji, Korei oraz Austrii. Na zakończenie 
uroczystości w ratuszu wszystkie zespoły ustawiły się przed budyn-
kiem, po czym uczestnicy wypuścili w powietrze pomarańczowe 
balony. Po tej manifestacji przeszliśmy paradą wzdłuż głównych 
ulic Belgradu tańcząc i śpiewając. Kolejnym etapem programu tego 
dnia był czas wolny w Belgradzie, który wykorzystaliśmy na wiele 
sposobów, mieliśmy m. in. możliwość odwiedzić pobliskie zoo oraz 
zobaczyć stare fortyfikacje nad rzeką, ukazujące wspaniałą pano-
ramę stolicy. Wieczorem zaplanowano dla nas uroczystą kolację 

z wielkim tortem. Tym miłym 
akcentem zakończyliśmy nasz 
pierwszy pobyt w Belgradzie. 

W niedzielę spotkaliśmy się 
z prezydentem Plandiŝte, Zo-
ranem Vorkapić w Centrum 
Kultury, gdzie wspólnie roz-
mawialiśmy i muzykowaliśmy. 
Potem pojechaliśmy do starej 
cerkwi, gdzie niespodzianką 
dla nas było spotkanie z sio-
strą zakonną z Polski oraz do 
miejscowości Hajduŝica, gdzie 

zwiedziliśmy piękny park i pałac, niektórzy z nas zażyli nawet 
kąpieli w pobliskim basenie. Po południu zaplanowano dla nas 
i dla naszych przyjaciół z Margity wspólny koncert w tej miejsco-
wości, który zakończył się gromkimi brawami oraz Wieczorkiem 
Przyjaźni zorganizowanym dla obu zespołów. Należy wspomnieć, 
że sala, w której odbywał się koncert, była wypełniona po brzegi, 
swoją obecnością zaszczycił nas nawet wspomniany prezydent 
Plandiŝte. 

Następnego dnia pojechaliśmy do miasta Vrŝac, gdzie zwiedzali-
śmy starą kolegiatę niemiecką oraz nowoczesne centrum sportowe. 
Samo miasto okazało się bardzo urokliwe i czarowało zróżnico-
waniem architektonicznym. Po obiedzie w Margicie pojechaliśmy 
do Belgradu na koncert w ramach Dnia Polskiego podczas Uni-
wersiady, który odbył się w pobliżu kompleksu rekreacyjnego nad 
rzeką. Koncert ten był emitowany przez telewizję serbską na żywo. 
Nasz ostatni wieczór w Margicie zakończył się wspólną dyskoteką 
dla obu zespołów. 

We wtorek rano wyjechaliśmy do domu. Ten wyjazd pozostanie 
na zawsze w naszej pamięci, nie tylko dzięki malowniczym stronom, 
które odwiedziliśmy, ale przede wszystkim dzięki bezgranicznej 
dobroci i uprzejmości ludzi, których tam poznaliśmy. 

Kamila Formela
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Knieja, I Kaszubski Zlot Motocyklowy 
i Noc pod Gwiazdami

Tak bawiliśmy się latem...
Kończy się lato i przebrzmiały echa największych tegorocznych imprez sezo-
nu. Jak co roku w ostatni weekend lipca w sierakowickim Amfiteatrze odbył 
się Festiwal Kultury Łowieckiej, poprzedzony mszą hubertowską przy Ołtarzu 
Papieskim. Impreza została zorganizowana po raz szósty. Natomiast 14 sierpnia 
w Sosnowej Górze, na placu zakładu produkcyjnego pana Andrzeja Drywy, 
odbył się I Kaszubski Zlot Motocyklowy, w którym uczestniczyło wielu wiel-
bicieli jednośladów oraz fanów quadów. Parada ulicami Sierakowic była nie 
lada widowiskiem. Dzień później w Sierakowicach po raz piąty spotkali się 
sympatycy starych motocykli na kolejnym zlocie. W tym dniu odbył się także 
Festiwal Piosenki Artystów Niepełnosprawnych „Czarodziejski Mikrofon” oraz 17. 
Kaszubska Noc pod Gwiazdami. Gwiazdami wieczoru byli; Krystyna Giżowska 
oraz zespół Manchester. 

AK
Foto: Emilia Leman, Agnieszka Król, archiwum GOK 

Krystyna Giżowska

Zespół Bałałajkarzy z Lenińska w Rosji Festiwal Kultury Łowieckiej Knieja 2009

V Zlot Starych Motocykli Występ zespołu Manchester
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Cudze chwalicie – swego nie znacie

Wystawa – Flora, fauna i krajobrazy 
Kaszub
14 lipca br w sali konferencyjnej GOK odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
fotograficznej pań Marioli Karczewskiej i Renaty Wolskiej-Wardęskiej. Zdjęcia 
mikroflory i fauny Kaszub, ukazane w ciepłych barwach wschodzącego słońca, 
urzekają pięknem i widokami niedostrzeganymi gołym okiem. Fotografie zatrzy-
mały ulotność chwil, rosę na kwiatach, zwiewność motyli, kruchość i delikatność 
roślin i uśmiech barw w przyrodzie. Patrząc na tę wystawę mimo woli wstrzy-
muje się oddech, aby nie spłoszyć piękna przyrody.

Na otwarcie wystawy przybyli wójt gminy Tadeusz Kobiela, zastępca wójta Zbi-
gniew Fularczyk, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Suchta, przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego i Dyrekcji Leśnictwa, Dyrektor Zarządu Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego Witold Sieciechowski, dyrektorzy placówek oświatowych 
z gminy, radni, sołtysi i osoby zainteresowane.

Na piętrze budynku GOK wystawę wyrobów ceramicznych prezentowali 
państwo Zaborowscy z Kamienicy Królewskiej.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Taniec, śpiew, podróże…
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza 
nabór do Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „SIE-
RAKOWICE”.

Jeżeli lubisz taniec, śpiew, podróże oraz chcesz 
popularyzować rejon kaszubski, dołącz do nas! Za-
praszamy wszystkich od 14 roku życia. 

Gwarantujemy niezapomniane przeżycia, podróże 
po Europie i nie tylko! W tym roku zespół odwiedził 
m.in. Serbię, Słowację, Świdnicę, Strzegom a już 
niedługo pojedzie na Ukrainę. W przyszłym roku 
zamierza zaprezentować kaszubski folklor w Rosji 
oraz w Grecji.

Zespół „SIERAKOWICE” ma na swoim koncie 
wiele nagród. Cieszy się ogromnym powodzeniem 
w kraju jak i za granicą!

Próby w każdy piątek w godzinach 17.30–20.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Wszystkich zainteresowa-

nych prosimy o kontakt.
Kierownik zespołu – Irena Kul-
wikowska tel. kom. 694-46-88-74. 
Choreograf – Irena Warmowska 
tel. kom. 694-46-88-76

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
składa gorące podziękowanie 
Państwu Irenie i Janowi Labuda, 
właścicielom 
Hurtowni Ogrodniczej „Rosa”, Poręby 54, 
za okazaną pomoc w organizacji 
VI Festiwalu Kultury Łowieckiej 
i dekorację sceny. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sierakowicach
Irena Kulwikowska

Autorki fotografii reprezentowanych na wystawie – 
panie Mariola Karczewska i Renata Wolska-Wardęska

Pan Witold Sieciechowski (z prawej) z państwem Zaborowskimi z Kamienicy Królewskiej

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach podziwiają album 
ze zdjęciami autorek wystawy

Wpisy w księdze pamiątkowej czytają: 
pani Anna Andryskowska, Ewa Wierzba 

i Danuta Wereda
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Marzenia się spełniają…
Przekonali się o tym absolwenci Gimnazjum Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej, którzy pod koniec 
mijającego roku szkolnego 2008/2009 byli uczestni-
kami kilku niezapomnianych wydarzeń.

Wychowawca klasy – Krystyna Borek oraz rodzice 
na jednym z ostatnich spotkań zdecydowali, że po 
trzech latach intensywnej nauki uczniom tej klasy 
należy się wyjątkowa nagroda. Intuicja dorosłych nie 
zawiodła, gdyż wyniki egzaminu gimnazjalnego, inne 

osiągnięcia oraz oceny z zachowania potwierdziły 
później, że ta młodzież zasłużyła na wyróżnienie.

Uczniowie z wychowawcą zaplanowali wycieczkę. 
Okazało się jednak, że koszty tej wyprawy przekra-
czały finansowe możliwości niektórych rodziców. 
Jednakże dzięki wspaniałomyślnej hojności dorosłych: 
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kamienicy Królew-
skiej oraz Wójta naszej Gminy – p. Tadeusza Kobieli, 
do którego dzieci napisały list z prośbą o wsparcie 
materialne, sen stał się jawą. Uczniowie kl. III gimna-
zjum wyruszyli  w swój pierwszy dalekomorski rejs. 

Podczas podróży promem STENA BALTICA w dn. 21 – 23 maja br. młodzież czuła 
się bezpiecznie dzięki doborowej obsadzie opiekunów, wśród których była: dyrektor 
szkoły – p. Hanna Subkowska–Wójcik, pedagog – p. Iwona Koszałka–Arent oraz 
wychowawca. Dopływając, pasażerowie pięknego, komfortowo wyposażonego 
promu, mieli przyjemność podziwiać szkierowe nabrzeża Szwecji. 

Gościnna Karlskrona przywitała uczestników wycieczki piękną, słoneczną po-
godą, która pozwoliła na zwiedzanie urokliwej miejscowości i jej cichych uliczek. 
Zachwyt wzbudziły domki: miniaturowe, piękne i kolorowe niczym z baśni. 

Wspaniałe wręcz egzotyczne widoki miasteczka, położonego na 33 wyspach, 
można było podziwiać z punktu widokowego, który oczom turystów ukazał 
niezwykłą panoramę lądu częściowo wynurzającego się z wody. Setki lat temu 
król Szwecji wydarł te wyspy morzu. Jednym z ostatnich miejsc, które koniecznie 
trzeba zwiedzić, było największe w tym kraju Muzeum Morskie. Czas, który tam 
jakby dreptał w miejscu, pozwolił jeszcze na wyprawę miejscowym promem na 
jedną z większych okolicznych wysp. 

Dopełnieniem tej niezapomnianej podróży były atrakcje na promie. Degusta-
cja niezliczonych dań, serwowanych w kilku restauracjach, wzbudzała podziw, 
czasem wywoływała zdziwienie, a niekiedy przerażanie, gdy na półmiskach 
pojawiały się egzotyczne owoce morza. 

Uczniowie pozbyli się zbędnych kalorii, zdobywając parkiety na górnym 
pokładzie statku. Dla koneserów zakupów był świetnie zaopatrzony sklep, do 
którego każda z dziewcząt zachodziła co najmniej klika razy, żeby podziwiać 
bogatą ofertę kosmetyków, perfum i biżuterii. 

Zmęczeni uczestnicy dyskotekowych rytmów mogli odpocząć, pozwalając 
sobie na krótki (jak zwykle na wycieczce) sen w wygodnych, choć niewielkich 
dwuosobowych kabinach na statku, lekko kołysanym przez leniwe tej nocy mor-
skie fale. W drodze powrotnej Posejdon zadbał o pomyślny wiatr i doprowadził 
bezpiecznie statek do brzegów ukochanej ojczyzny. Z relacji uczniów wynikało, 
że podczas podróży czuli się jak bohaterowie pięknego snu.

Na szczęście, gdy w poniedziałek ponownie spotkali się w szkole, nie podzielili 
losu Kopciuszka po północy, gdyż tutaj oprócz lekcji, czekały na nich nowe, ciekawe 
przeżycia i wyzwania: przygotować Bal absolwentów, na który zaprosili nauczycieli, 
pracowników szkoły, swoich rodziców i innych znakomitych gości. 

Znów byli uczestnikami niezwykłego wydarzenia - Balu absolwentów, do 
którego solidnie się przygotowali. 6 czerwca, w sobotę o godzinie 17, wszystko 
było dopięte na ostatni guzik: sale szkolne udekorowane, program artystyczny 
dopracowany, a zaproszeni goście już czekali na ich występ. 

Inauguracja balu miała bardzo wzniosły charakter. Chłopcy ustawieni w równym 
szeregu, w ciemnych garniturach, trzymali w ręku białą różę, którą po kilku akordach 
pięknego poloneza wręczyli swoim wyjątkowo dziś pięknym i powabnym koleżankom. 
Rodzice, wpatrując się z dumą w swoje dziwnie dorosłe dziś dzieci, uronili niejedną 
łzę. Gdyby reżyser „Pana Tadeusza”, Andrzej Wajda, mógł obserwować poczynania 
młodych, bez wątpienia obsadziłby ich wszystkich w głównych rolach swojego filmu. 
Miałby tylko jeden dylemat, komu powierzyć rolę Zosi i Tadeusza. 

Choreografem i cierpliwym nauczycielem, który sprawił, że było to mistrzow-
skie wykonanie układu poloneza, był nauczyciel wychowania fizycznego p . 
Jacek Subkowski. 

Potem uczniowie, pod czujnym okiem wychowawcy, poprzez ujmujący 
i wzruszający montaż słowno – muzyczny, podziękowali nauczycielom, swoim 
rodzicom i wszystkim, którzy mieli swój udział w ich dotychczasowej edukacji 
i wychowaniu. 

Na bezalkoholowym balu - dorośli i młodzież – wszyscy wspólnie bawili się 
przednio. Kucharka wraz z rodzicami uczniów zadbała, by i stół był suto zasta-
wiony, aby wiejskiej, staropolskiej tradycji stało się zadość. 

Marzenia gimnazjalistów spełniły się dzięki życzliwej pomocy:
- Wójta Gminy Sierakowie – p. Tadeusza Kobieli,
- Pani Dyrektor – Hanny Subkowskiej-Wójcik,
- Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej,
- Nauczycieli i pracowników szkoły, którzy zadbali o oprawę artystyczną 

balu, a w szczególności: p. Mirelli Dobek, Iwony Furman, Dominiki 
Formela, Jacka Subkowskiego,  

- Rodziców, którzy wspierali swoje dzieci, nie tylko finansowo.
Wszystkim, którzy sprawili, że zwykłe dni zamieniły się w baśniową rzeczywi-

stość szczerze DZIĘKUJĄ Absolwenci Gimnazjum rocznika 2009 Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej z wychowawcą – Krystyną Borek 

KB
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wiatowym PSP Edmundem Kwidzińskim, wręczyli medale za zasługi dla pożarnictwa. 
Złotą odznakę otrzymał Adam Wróblewski, srebrne – Mieczysław Cyperski i Robert 
Cyman, a brązowe – Maria Płotka i Henryk Lejk. Trzech strażaków odebrało odzna-
czenia Wzorowy Strażak. Byli to: Rafał Czaja, Mirosław Czaja i Lech Jóskowski. 

Podczas zawodów strażacy rywalizowali w takich konkurencjach jak: musztra, 
sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe. Oto końcowa kwalifikacja poszczegól-
nych drużyn:

Strażacy czynni:
I miejsce – OSP Sierakowice
II miejsce – OSP Tuchlino
III miejsce – OSP Mojusz
IV miejsce – OSP Kamienica Królewska
V miejsce – OSP Gowidlino

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) 
chłopcy 15-18 lat:
I miejsce – OSP Tuchlino
II miejsce – OSP Sierakowice
III miejsce – OSP Gowidlino

MDP dziewczęta 15-18 lat:
I miejsce – OSP Sierakowice

MDP chłopcy 12-15 lat:
I miejsce – OSP Tuchlino
II miejsce – OSP Kamienica Królewska
III miejsce – OSP Mojusz
IV miejsce – OSP Gowidlino 

MDP dziewczęta 12-15 lat:
I miejsce – OSP Tuchlino
II miejsce – OSP Mojusz
III miejsce – OSP Kamienica Królewska
IV miejsce – OSP Gowidlino 

Drużyna żeńska powyżej 18 lat:
I miejsce – OSP Tuchlino
II miejsce – OSP Mojusz

W ćwiczeniach alarmowo-bojowych startowały trzy drużyny chłopców w wieku 15-
18 lat i pięć drużyn strażaków czynnych. W pierwszej kategorii najszybciej, bo w ciągu 
33 sekund, zadanie wykonali młodzi strażacy z Sierakowic. O sekundę później ćwiczenie 
zakończyła drużyna z Tuchlina, a na trzeciej pozycji uplasował się zespół z Gowidlina. 
Wśród strażaków czynnych zadanie najszybciej wykonali druhowie z Tuchlina uzysku-
jąc czas 32 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się drużyna z Sierakowic, a kolejne 
miejsca zajęli strażacy z Mojusza, Kamienicy Królewskiej i Gowidlina. 

AK

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Strażacy, na start
Druhowie wszystkich gminnych jednostek OSP, jak co 
roku, poprzez sportową rywalizację sprawdzili swoje 
strażackie umiejętności. W gminnych zawodach, które 
odbyły się 21 czerwca na sierakowickim stadionie, 
startowało 19 drużyn, a wśród nich zarówno strażacy 
czynni, jak i drużyny młodzieżowe i kobiece. 

Zanim rozpoczęły się sportowo-pożarnicze konkuren-
cje, wójt Tadeusz Kobiela wspólnie z komendantem po-

Zakończenie projektu 
SMS – Strefa Młodych Sierakowice

Dziennikarstwo 
– zawód piękny, zawód trudny
26 czerwca zakończył się projekt „SMS – Strefa Młodych Sierakowi-
ce” realizowany przez Bibliotekę Publiczną. Projekt ten zwyciężył 
w konkursie grantowym, ogłoszonym przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Równać Szanse”. 

Przez pół roku grupa uczniów sierakowickiego gimnazjum 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zgłębiała tajniki pracy 
dziennikarzy poprzez uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich, 
odwiedzała redakcje lokalnych gazet i brała udział w spotkaniach 
ze znanymi ludźmi. Rezultatem dziennikarskich zainteresowań mło-
dzieży był dodatek, jaki ukazał się wraz z czerwcowo-lipcowym 
numerem „Wiadomości Sierakowickich”.

Gościem specjalnym uroczystości zakończenia projektu był znany 
pomorski dziennikarz i pisarz, obecnie redaktor naczelny „Pomeranii” – 
Edmund Szczesiak. W spotkaniu uczestniczyła także Karolina Klawitter, 
absolwentka Podyplomowego Studium Dziennikarstwa, która wcześniej 
prowadziła warsztaty dziennikarskie z sierakowicką młodzieżą. 

Edmund Szczesiak ciekawie 
opowiadał o zawodzie dzien-
nikarza i swoich zawodowych 
doświadczeniach. Siebie określił 
jako „reportera, który chodzi wła-
snymi drogami”. „Dziennikarstwo 
– mówił – to zawód piękny, ale też 
zawód trudny”. Wymieniał cechy, 
jakimi powinien charakteryzo-
wać się dobry reporter, podając 
jednocześnie za wzór znanych 
dziennikarzy i reportażystów – 
Ryszarda Kapuścińskiego, Egona 
Erwina Kischa czy Gabriela Gar-
cía Márqueza. 

Gość spotkania zachęcał mło-
dych dziennikarzy do pisania 
reportaży, określając ten gatu-
nek dziennikarski jako opowieści prawdziwe. Zachęcał także do 
czytania książek, bo „bez czytania nie ma pisania”.    

Na zakończenie spotkania uczestnicy warsztatów otrzymali 
certyfikaty.  

AK
foto: AK

Edmund Szczesiak – 
gość specjalny uroczystości 

zakończenia projektu 
SMS – Strefa Młodych Sierakowice
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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: 

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

Uczniowskie igrzyska po raz dziesiąty 
Pod koniec roku szkolnego 2008/2009 – w dniach 15-17 czerwca - 
na stadionie w Sierakowicach po raz dziesiąty odbyły się Gminne 
Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Główny-
mi organizatorami tej największej młodzieżowej imprezy sportowej 
jest przede wszystkim Gminny Klub Sportowy Sierakowice i Klub 
Sportowy BAT Sierakowice przy współudziale Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach oraz Uczniowskich Klubów Sportowych 
Florek i Stolem.

W zawodach co roku uczestniczy ponad 600 uczniów z wszyst-
kich  szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Sierakowice. 
Podczas trzydniowych zawodów rywalizują w konkurencjach 
lekkoatletycznych, rozgrywają mecze piłki siatkowej i nożnej oraz 
grają w dwa ognie. 

Tradycyjnie igrzyska szkolne rozpoczęły się hymnem olimpijskim, 
zapaleniem znicza, wciągnięciem flagi i ślubowaniem kapitanów 
drużyn. Organizatorzy dbają o zachowanie ceremoniału olimpij-
skiego, co podnosi prestiż imprezy, a uczniom uświadamia, że 
biorą udział w niezwykłym wydarzeniu sportowym. Zwycięzcy 
w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiątkowe medale, 

SPORT SZKOLNY

Zapalenie znicza olimpijskiego

Jedna z konkurencji – skok w dal



278 (230) sierpień 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

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 są-
siedniej 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.

VW T4 Transporter 2.4 D, zielony, trzyosobowy ze 
skrzynią 2,60×2 m. Sprowadzony z Niemiec, przygo-
towany do rejestracji, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej. Cena: 14 500 zł do uzgodnienia! Istnieje 
możliwość zamontowania nowej plandeki. 
Tel. kom. 0603 748 535.

Komodę rzeźbioną, kolor jasny, tel. 0509 395 161

KUPIĘ

Fiat Seicento w rozsądnej cenie, tel. 0603 748 535.

Przyjmę w rozliczeniu: Fiat 125 p, Fiat 126 p, Polonez, Żuk, 
Fiat Cinquecento. Płace gotówką! Od 500 do 1000 zł, 
tel. 0603 748 535.

WYNAJMĘ

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

WYDZIERŻAWIĘ

Ziemię rolną. Tanio! Powierzchnia 3000 m2. Media 
przy granicy. Tel. 0603 748 535.

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, wszel-
kie okazje. Profesjonalnie, fachowo i tanio; tel. 0609 
577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustra-
dy. Szybko i solidnie. 
Tel. 0603 204 745.

OGŁOSZENIA
 DROBNE

a w klasyfikacji zespołowej najlepsze szkoły odebrały okazałe 
patery.  

Oto kwalifikacja zespołowa szkół podstawowych:
1 miejsce – Sierakowice,
2 miejsce – Gowidlino,
3 miejsce – Kamienica Królewska,
4 miejsce – Szopa,
5 miejsce – Jelonko,
6 miejsce – Tuchlino,
7 miejsce – Puzdrowo,
8 miejsce – Łyśniewo,
9 miejsce – Lisie Jamy,
10 miejsce – Załakowo,
11 miejsce – Mojusz.

Kwalifikacja zespołowa gimnazjów:
1 miejsce – Tuchlino,
2 miejsce – Gowidlino,
3 miejsce – Sierakowice,
4 miejsce – Kamienica Królewska.

Oprac. A.K.
Foto: Przemysław Łagosz

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze 
drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równo-
cześnie obdarowywany, obdarowany tym, co drugi 
przyjmuje z miłością”.

Jan Paweł II

Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum w Sierakowicach 
serdecznie dziękują darczyńcom za ufundowanie 

stypendiów uczniom, 
którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli 

wysokie wyniki w nauce 
oraz odnieśli znaczące sukcesy w sporcie. 

Wasz dar pomoże młodym ludziom dalej rozwijać 
talenty i spełniać marzenia. 

Słowa podziękowania kierujemy do: 
- Wójta Gminy Sierakowice,
- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
 w Sierakowicach,
- Klubu Sportowego BAT Sierakowice,
- Firmy TECLAF Sierakowice.
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REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

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

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


