
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się 
do życia wiosny i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej 
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego 
w gronie najbliższych osób 
życzy Redakcja
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5 milionów złotych 
na rozbudowę 

ośrodka zdrowia
☞ Czytaj na str. 3

Alleluja, alleluja!
Z okazji zbliżających się Świąt składamy życzenia, aby w czas Święta Paschy 
w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka 
nadzieja odradzającego się życia. Niechaj Zmartwychwstały Pan napełnia Was 
zawsze szczęściem i obdarza obfitością Swoich Łask.

Tadeusz Kobiela
Wójt Gminy Sierakowice

Zbigniew Fularczyk
Zastępca Wójta 

Zbigniew Suchta
Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice

Wielkanoc 2010 r. 

Cena 2,00 zł (w tym VAT)



2 3 (237) marzec 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

KLËKA
Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulic Wojska Polskiego, 
Legionów, gen. Maczka, gen. Andersa i Spokojnej w Sierakowicach. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dromos z Kartuz, która 
wykona prace za kwotę 2 789 000 zł. 

W zakres prac wchodzą następujące roboty: przygotowanie 
terenu, prace ziemne (profilacja, korytowanie), wykonanie podbu-
dowy oraz jezdni w technologii asfaltowej, wykonanie chodnika, 
zjazdów i zatoki z kostki typu polbruk, a poza tym prace wykoń-
czeniowe związane z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 
terenów zielonych, wykonanie kanalizacji deszczowej i  usuniecie 
kolizji (rozbudowa) sieci branżowych: teletechnicznej, sanitarnej, 
energetycznej i wodociągowej. 

Termin wykonania wszystkich prac mija 15 listopada 2010 r. 
.

Firma Dromos wygrała kolejny przetarg – na budowę parkingu 
przy ulicy Słupskiej w Sierakowicach. Parking będzie się znajdo-
wał na terenie przy szkole podstawowej. Powstanie tam 137 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych i 12 miejsc postojowych 
dla autobusów. 

Zakończenie wszystkich prac budowlanych powinno nastąpić 
do końca sierpnia bieżącego roku. 

.
Od 1 lutego 2010 r. obowiązują zmiany w regulaminie przyznawania 
stypendiów dla uczniów i studentów zameldowanych i zamieszka-
łych na stałe w gminie Sierakowice. Zmiany te dotyczą obniżenia 
średniej ocen dla uczniów kierunków technicznych. 

Oto pełne brzmienie zmienionego zapisu:
„§ 5. Student powinien spełnić przynajmniej jeden z podanych 

niżej warunków: 
pkt 1a. student kierunku technicznego, kończącego się uzyska-

niem tytułu inżyniera, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 za 
pierwszy rok studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi na 
uczelni, a od drugiego roku studiów uzyskał co najmniej średnią 
ocen 4,0 za semestr poprzedzający ubieganie się o stypendium.

pkt. 1b. student kierunku ścisłego: matematyka, fizyka, chemia, 
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,2 za pierwszy rok studiów 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni, a od drugiego 
roku studiów uzyskał co najmniej średnią ocen 4,2 za semestr 
poprzedzający ubieganie się o stypendium.

pkt. 1c. student innego kierunku niż wymienione w punkcie 1a 
i 1 b uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 za pierwszy rok studiów 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni, a od drugiego 
roku studiów uzyskał co najmniej średnią ocen 4,5 za semestr 
poprzedzający ubieganie się o stypendium”.

Podpisano kolejną umowę 
na realizację największej 
gminnej inwestycji 
Kolejny krok w realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sie-
rakowice” wykonany. W dniu 12 marca 2010 r. podpisano kolejny 
kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Sierakowice 
–Paczewo–Bukowo. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane 
SKIBIŃSKI – Mieczysława Skibińskiego z Sierakowic.

Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej wraz z odgałęzieniami na poszczególne posesje, budowa 
kolektorów tłocznych z sześcioma sieciowymi przepompowniami 
ścieków na odcinkach obejmujących część miejscowości Sierako-
wice (rejon ulic Mirachowskiej, Ks. Antoniego Pelplińskiego, Jana 
Matejki, Wyspiańskiego, Aleksandra Lammka, Aleksandra Fredry, 
Wita Stwosza) oraz miejscowości Paczewo i Bukowo. Łączny zakres 
inwestycji to wybudowanie 11,7 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Czas przewidziany na ukończenie robót to 9 miesięcy od mo-
mentu przekazania terenu budowy, które przewidziane jest na 
dzień 25.03.2010 r.

Informacja nadesłana 

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 
ranking gmin w Polsce najlepiej korzysta-
jących z unijnych funduszy. Osobnej ocenie 
poddano gminy wiejskie, miejsko-wiejskie 
i miasta na prawach powiatu. Gmina Sie-
rakowice znalazła się na 39. miejscu wśród 
gmin wiejskich. 

Autorzy rankingu brali pod uwagę wartość 
dotacji unijnych w podpisanych umowach 
w programach operacyjnych: Infrastruktura 
i środowisko, Innowacyjna gospodarka, Ka-
pitał ludzki, Rozwój Polski wschodniej oraz 
16 programów regionalnych. Z wyliczeń 

wynika, że wartość podpisanych do końca 
2009 roku umów o dotacje unijne w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca Polski wynosi 
średnio 1100 zł. 

Jeśli chodzi o gminę Sierakowice to wyso-
kość pieniędzy pozyskanych z Unii Europej-
skiej w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 
3364 zł, co daje 39. miejsce w rankingu gmin 
wiejskich. Wartość dotacji unijnych w naszej 
gminie ogółem wynosi 57 428 000 zł. Lide-
rem w tym rankingu jest gmina Nadarzyn 
(woj. mazowieckie) z dotacją na mieszkańca 
wynoszącą prawie 8,5 tys. zł. 

W pierwszej setce gmin wiejskich rankin-
gu znalazło się także Przodkowo – miejsce 
56. – z dotacją wynoszącą 2883 zł na miesz-
kańca i ogólną dotacją 20 899 000 zł. Gminy 
Sierakowice i Przodkowo jako jedyne spo-
śród gmin powiatu kartuskiego „załapały 
się” do pierwszej setki rankingu. 

Osobnej ocenie poddano gminy miejsko-
wiejskie. I tu na 90. miejscu uplasowała się 
gmina Kartuzy ze średnią dotacją na miesz-
kańca wynoszącą 1937 zł i ogólną dotacją 
wartości 61 388 000 zł. 

AK

Jak gminy korzystają ze środków unijnych

Sierakowice na 39. miejscu w skali kraju wśród gmin wiejskich
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Od pięciu lat trwały wysiłki sierakowickiego samorządu, mające na 
celu podniesienie standardu naszej lokalnej infrastruktury ochrony 
zdrowia oraz poprawę dostępu do lepszej jakości podstawowych 
usług medycznych. Gmina postanowiła wyjść naprzeciw oczeki-
waniom społecznym poprzez zrealizowanie projektu polegającego 
na rozbudowie, modernizacji i wyposażeniu Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sierakowicach. Wspomniany projekt pn.: „Kaszubskie 
Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach” został wybrany 16 lutego 
2010 r. do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
oraz otrzymał najwyższe wsparcia z wszystkich uczestniczących 
w konkursie projektów – w wysokości 5 milionów zł, co stanowi 
44,34% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedsięwzięcie powyższe obejmować będzie m.in.:
- budowę nowego dwupiętrowego budynku głównego z podda-

szem, połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym;
- przebudowę istniejącego budynku, obejmującą adaptacje po-

mieszczeń na potrzeby nowego układu funkcjonalnego bez zmiany 
kubatury i podstawowego układu konstrukcyjnego; 

- zmodyfikowanie istniejącego układu komunikacyjnego: nowy 
dojazd od ul. Abrahama;

- połączenie nowego wjazdu z istniejącym skorygowanym ukła-
dem; parking przy granicy z sąsiednią działką w formie wiaty z 18 
miejscami, w tym 2 dla niepełnosprawnych; 

- wybudowanie 4 miejsca dla niepełnosprawnych przed istnie-
jącym budynkiem w miejscu likwidowanych schodów i pochylni; 
- wybudowanie chodników okalających całość zabudowy z cią-

giem pieszym i podjazdem pod wejście główne;
- montaż instalacji: wody zimnej, przeciwpożarowej, ciepłej wody, 

kanalizacji sanitarnej, c.o., kotłowni olejowej (rozbudowa), ciepła 
technologicznego, grzewczej, inst. teletechnicznych.

W nowym budynku zaplanowano usytuowanie poradni: dziecię-
cej, ginekologiczno-położniczej, ogólnej, chirurgii ogólnej i urazowo-

ortopedycznej, dermatologicznej, psychiatrycznej, stomatologicznej, 
urologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, kardiologicznej oraz 
pracowni radiologicznej i podstacji pogotowia ratunkowego. 

W przebudowanym budynku znajdzie się poradnia rehabilitacyj-
na z gabinetami do zabiegów: lasera, krioterapii, naświetlania lampą 
solux i masażu oraz pomieszczenia z boksami do elektroterapii. 
Budynek przystosowany będzie do potrzeb niepełnosprawnych. 
Poszczególne gabinety oraz sale wyposażone zostaną w sprzęt 
medyczny (165 szt.) i specjalistyczną aparaturę medyczną (24 szt.), 
m.in.: aparat do KTG, aparat USG z 3 głowicami do badań gineko-
logicznych, kolposkop, aparat do krioterapii, datermię chirurgiczną 
małej mocy na wózku (2 szt.), aparat RTG płucno-kostny ze stołem 
do zdjęć RTG, stojakiem odległościowym, generatorem i monitorem 
na wózku, zestaw konsoli sterowania aparatem RTG i generatorem, 
ciemnię półautomatyczną, aparat USG z 4 głowicami, aparat do 
testów wysiłkowych, aparat EKG na wózku przejezdnym, audiometr, 
autorefraktometr, lampę szczelinową, rzutnik optotypów z ekra-
nem, oftalmoskop, perymetr, laser, aparat do krioterapii, aparat 
do elektroterapii (4 szt.). 

Większość pomieszczeń zostanie wyposażona w podstawowy 
sprzęt biurowy i sanitarny. Zaplanowano również przeprowa-
dzenie szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi 
nowo zakupionej aparatury specjalistycznej. W związku z upo-
wszechnianiem profilaktyki zdrowotnej przeprowadzona zostanie 
akcja promocyjna dotycząca nowego sprzętu i zachęcająca do 
korzystania z niego. 

Wsparcie finansowa pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego (Działanie 9.2 Lokalna 
Infrastruktura Ochrony Zdrowia). Całkowita wartość projektu 
wynosi 17 296 313,95 zł. Termin realizacji i oddania obiektu do 
użytku wyznaczono na IV kwartał 2012 r., a rozpoczęcie prac 
nastąpi jesienią bieżącego roku. 

5 milionów złotych na rozbudowę 
ośrodka zdrowia
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Informacje dla rolników
Przedstawiciele biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa spotkali się z rolnikami, aby wyjaśnić 
zmiany, jakie od tego roku obowiązują w wypełnianiu wniosków 
o dopłaty obszarowe. Spotkanie miało miejsce 3 marca w Urzę-
dzie Gminy w Sierakowicach. Omówione zostały także aktualne 
wymogi dotyczące rejestracji zwierząt gospodarskich w systemie 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). 

Zmiany w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe

Od 2010 roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą 
ubiegać się o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:

1. jednolitą płatność obszarową (JPO),
2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
- płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
- płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przezna-

czonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęcej), 

- płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, nie-
związanej z produkcją, 

3. płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strącz-
kowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność 
obszarowa), 

4. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do 
pomidorów), 

5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
6. płatność cukrową,
7. płatności do zwierząt (wsparcie specjalne),
8. przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-

środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 
2004-2006),

9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 2007-2013),
10. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na 

obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW). 

Także w tym roku rolnicy otrzymają wstępnie wypełnione 
wnioski również w części dotyczącej działek rolnych. Rolnicy 
powinni zweryfikować dane zawarte w przesłanych wnioskach 
spersonalizowanych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji 
wypełniania wniosku na rok 2010. Jeżeli wszystkie dane są po-
prawne rolnik powinien tylko podpisać wniosek i przekazać go 
do biura powiatowego ARiMR. Należy pamiętać aby deklarowane 
powierzchnie nie były większe od powierzchni ewidencyjno-go-
spodarczej (PEG) wyznaczonej dla działki ewidencyjnej. 

Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym należy zło-
żyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres 
biura powiatowego ARiMR, w terminie od 15 marca do 17 maja 

2010 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 17 maja 2010 r., ale 
nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy 
opóźnienia stosowane będą zmniejszenia kwoty płatności o 1%. 

Nowe rodzaje pomocy 

Od bieżącego roku rolnicy mogą się ubiegać o nowy rodzaj płatno-
ści – specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw 
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. 
Płatność przysługuje rolnikowi do powierzchni upraw roślin 
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych 
w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których 
została przyznana jednolita płatność obszarowa. 

Rośliny, do powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się 
o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, 
koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczer-
wona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, 
lucerna mieszańcowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola 
wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica 
jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, 
peluszka, seradela uprawna, wyka siewna. 

Płatność nie przysługuje do powierzchni upraw, które w roku 
2010 objęte są płatnościami z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-
środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) 
lub płatnością rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013). 

Na ten program wsparcia w roku 2010 przeznaczona zostanie 
kwota 10 800 000 euro, przy założeniu, że do płatności tych zostanie 
zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 000 ha, stawka płatności do 
hektara tych upraw wyniesie ok. 60 euro. 

Inne ważne zmiany w roku 2010 

Rolnicy prowadzący uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji 
(brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba) będą deklarowali we 
wnioskach te powierzchnie jako odrębne działki rolne. Do tych 
powierzchni przysługuje jednolita płatność obszarowa (JPO).

Krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO) będą również 
przysługiwały do powierzchni, na których nie jest prowadzona 
żadna uprawa, jeżeli powierzchnie te będą utrzymywane w dobrej 
kulturze rolnej. 

Od roku 2010 nie będą przyznawane płatności do upraw roślin 
energetycznych w związku uchyleniem przepisów UE regulujących 
przyznawanie tych płatności. W związku ze zniesieniem płatno-
ści do upraw roślin energetycznych nie będzie też przyznawana 
pomoc do rzepaku.

Od roku 2010 nie będą przyznawane krajowe płatności uzupeł-
niające do powierzchni uprawy chmielu związanej z produkcją. 

Dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności 

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, płatności rolnośrodowiskowej oraz 
o przyznanie pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na ob-
szarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), zobowiązani są przestrzegać przez cały 
rok kalendarzowy norm i wymogów wzajemnej zgodności. 

Od 2010 roku obowiązują następujące dodatkowe normy i wy-
mogi wzajemnej zgodności: 

- obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przy-
padku nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną, za 
pomocą deszczowni lub przy poborze wody powierzchniowej, lub 
podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; 

- zachowanie w obrębie działki rolnej charakterystycznych ele-
mentów krajobrazu (drzew będących pomnikami przyrody oraz 
rowów do 2 metrów szerokości); 

- zakaz niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną 
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na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, położonych na obszarach chronionych tzn. w parkach 
narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, ob-
szarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, zespołach 
przyrodniczo-krajobrazowych, stanowiskach dokumentacyjnych 
i pomnikach przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 
zm.). Szczegółowe informacje dotyczące tej normy są dostępne na 
stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. 

Ponadto w 2009 roku została wprowadzona norma dotycząca 
minimalnej pokrywy glebowej, stanowiąca iż powierzchnia co naj-
mniej 40 % gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych 
erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, powinna 
pozostać pod okrywą roślinną, w okresie co najmniej od dnia 1 
grudnia do dnia 15 lutego. Informacja dotycząca położenia działek 
ewidencyjnych na obszarach zagrożonych erozją wodną, zawarta 
jest w informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności. Na 
terenie gminy Sierakowice są to następujące obszary: Bącka Huta, 
Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Mojusz, Puzdrowo, 
Sierakowice, Sierakowska Huta, Szopa i Tuchlino.

Rejestracja zwierząt w systemie Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt (IRZ) 

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej. Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt 
należą: 

- zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producen-
ta 
- rejestracja siedziby stada 
- prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru 
- zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich ozna-

kowanych 
- prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej 

dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych 

- prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 
miesięcy. 

Na System IRZ, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie skła-
dają się następujące elementy: 

- rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada 
tych zwierząt (Centralna Baza Danych), 
- znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub 

tatuaż (owce i świnie), 
- paszporty bydła, 
- księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada 

odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt, 
- dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

Zgłoszenia zwierząt do rejestru oraz zdarzeń ich dotyczących 
(kupno, sprzedaż, wywóz padnięcie, ubój) posiadacz zwierząt 
dokonuje poprzez wypełnienie druków dostępnych w biurach 
powiatowych ARiMR. 

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć 
w Biurze Powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie puli numerów 
duplikatów kolczyków, a następnie złożyć zamówienie u dostawcy 
znajdującego się na liście dostawców kolczyków. 

Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze 
powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia 
w ciągu 7 dni. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić 
zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada w ciągu 30 dni.  

Rolnik jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia 
tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa 
lub w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia – w przy-
padku bydła, w terminie do 180 dni od urodzenia – w przypadku 
owiec i kóz, a w przypadku świń – niezwłocznie, nie później 
jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie 
siedziby stada.

Posiadacze bydła, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się 
transportem, posiadacze owiec i kóz, z wyjątkiem przewoźników, 
a także posiadacze świń, z wyjątkiem podmiotów prowadzących 
rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymujących 
zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, 
pokazach lub konkursach, obowiązani są prowadzić księgi reje-
stracji, w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz 
liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada. 

Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bezpośrednio po zaist-
nieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni. 

oprac. AK
Foto: AK

Podobnie jak w roku ubiegłym radni mu-
szą podjąć decyzję o utworzeniu bądź nie 
tworzeniu funduszu sołeckiego. Stosow-
na uchwała musi być podjęta do końca 
marca. Radni naszej gminy podczas sesji 
Rady Gminy 15 marca zadecydowali, że 
taki fundusz w przyszłym roku u nas nie 
powstanie. 

Zgodnie z założeniami ustawy o fundu-
szu sołeckim, środki na ten cel mają zostać 
wyodrębnione z budżetu gminy. Wysokość 

środków przeznaczonych na fundusz obli-
czana jest według specjalnego algorytmu 
na podstawie liczby mieszkańców i docho-
dów gminy. Gminy z kolei mogą się starać 
o zwrot z budżetu państwa części wydatków 
przeznaczonych na fundusz w wysokości 
od 10 do 30% w zależności od zamożności 
danej gminy. 

Mariola Klinkosz, skarbnik gminy, wy-
konała odpowiednią symulację, którą 
przedstawiła radnym na zebraniu komisji 

budżetu i podczas sesji. Z obliczeń wynika, 
że na fundusz sołecki w przyszłorocznym 
budżecie gminnym należałoby przeznaczyć 
kwotę ok. 412 tys. zł. Gmina Sierakowice 
otrzymałaby z budżetu państwa zwrot 
jedynie 10 % tej sumy, czyli ok. 41 tys. zł. 
Radni zadecydowali zatem, aby nie tworzyć 
funduszu sołeckiego. 

Co roku do dyspozycji sołtysów są środki 
z rezerwy celowej budżetu gminy. W bie-
żącym roku wynoszą one 90 tys. zł. Oprócz 
tego na terenie sołectw wykonuje się szereg 
inwestycji zaplanowanych w budżecie gmi-
ny na dany rok, np. remonty i budowę dróg 
i chodników, remonty szkół itp.

AK

W gminie Sierakowice 
nie powstanie fundusz sołecki

Marian Regliński z referatu rolnictwa Urzędu Gminy w Sierakowicach 
i Jan Paluszek z ODR w Sierakowicach
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W związku z koniecznością przestrzegania norm i wymogów 
wzajemnej zgodności w zakresie korzystania z wód, należy pa-
miętać, jakie wymogi musi spełnić rolnik chcący pobierać wodę 
do nawodnień ze zbiornika wodnego na własnym gruncie. Ustawa 
prawo wodne, która od połowy lat siedemdziesiątych reguluje te 
kwestie, wyróżnia trzy rodzaje korzystania z wód: powszechne, 
zwykłe i szczególne. 

Powszechnym korzystaniem z wód są objęte wszystkie śródlą-
dowe wody powierzchniowe (w tym jeziora i rzeki), stanowiące 
własność państwa. Ten rodzaj korzystania z wód ma za cel zabez-
pieczyć ludziom możliwość wypoczynku nad wodą, uprawianie 
turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Ponadto 
każdy – zwłaszcza osoba fizyczna - może korzystać z tych wód dla 
zapewnienia swoich potrzeb bytowych oraz potrzeb gospodarstwa, 
ale bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych. Należy pa-
miętać, że powszechne korzystanie z wód nie obejmuje wycinania 
drzew i innych roślin z wód lub brzegów.

Zwykłe korzystanie z wód – (art. 36 Prawo wodne) to uprawnienie 
przysługujące z mocy prawa (bez pozwolenia wodnoprawnego) 
właścicielowi gruntu do korzystania z wody stanowiącej jego 
własność, czyli z wody stojącej i wody w rowach, a także wody 
podziemnej znajdującej się na jego gruncie, dla zaspokojenia potrzeb 
własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, 
przy poborze wody nie przekraczającym 5 m3 na dobę.

Zwykłym korzystaniem z wody nie jest:
- nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą 

deszczowni,
- pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej 

niż 5 m3 na dobę,
- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.

Szczególne korzystanie z wód – (art. 37 Prawo wodne) występuje 
wtedy, gdy korzystanie z wód wykracza poza powszechne lub 
zwykłe. Zatem gdy istnieje konieczność poboru wody ze stawu, 
jeziora lub innego zbiornika wodnego w ilości przekraczającej 
5 m3 na dobę, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. 
Szczególne korzystanie z wód dozwolone jest tylko na podstawie 
decyzji administracyjnej zwanej pozwoleniem wodnoprawnym, 
wydawanym przez Starostę.

Gdzie uzyskać pozwolenie wodno-prawne? 
W naszym powiecie sprawami udzielania pozwoleń wodnopraw-
nych zajmuje się Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Kartuzach (pok. 323 budynku Urzędu Gminy 
Kartuzy przy ul Hallera 1, tel. 58 684 07 51). Do wniosku będziemy 
musieli dołączyć  dokumentację zwaną operatem wodnoprawnym. 
Ponadto trzeba będzie załączyć opis przedsięwzięcia, sporządzony 
w języku nietechnicznym oraz decyzję o warunkach zabudowy, gdy 
jest wymagana, ewentualnie decyzję środowiskową (w przypadku, 
gdy planowane do wykonania urządzenie wodne umożliwia pobór 
wody podziemnej w ilości ponad 10m3/h). Wraz z wnioskiem należy 
uiścić opłatę skarbową w kwocie 217,00 zł.  Czas niezbędny do 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  to około 1–2 miesięcy. Gdy 
złożymy nasz wniosek, starosta ma obowiązek wszcząć  postępo-
wanie, po którym może udzielić pozwolenia wodnoprawnego na 
okres nie dłuższy niż 20 lat, albo też odmówić udzielenia go. 

W przypadku wykonywania (budowy) urządzeń wodnych in-
westor zobligowany jest również do spełnienia wymogów ustawy 
Prawo budowlane; dokonania zgłoszenia (np. wykonania obudowy 
studziennej) lub uzyskania pozwolenia  na budowę (np. wykonanie 
zbiornika wodnego o powierzchni większej niż 30m2).

Mariusz Laska

Uwaga rolnicy nawadniający uprawy polowe (np. truskawki)

Czy wolno podlewać truskawki wodą z własnego stawu?

W Gminnym Ośrodku Kultury 12 marca spotkali się właściciele kwater agro-
turystycznych i twórcy ludowi z gmin Sierakowice i Sulęczyno, aby omówić 
zagadnienia związane z turystyką i swoją działalnością. W zebraniu uczestni-
czyła Barbara Chechłowska – prezes Stowarzyszenia Agroturyzmu w Gdańsku, 
która przedstawiła problematykę prowadzenia działalności agroturystycznej 
przytaczając przykłady z własnego doświadczenia.

Zgodnie z zaplanowanym spotkaniem do sali konferencyjnej Gminnego Ośrod-
ka Kultury przybyło 35 uczestników – właścicieli kwater agroturystycznych 
i twórców ludowych z gmin Sierakowice i Sulęczyno. Po przywitaniu gości 
i przedstawieniu programu zebrania głos zabrała Barbara Chechłowska, która 
na bazie własnych doświadczeń uczuliła właścicieli kwater na problemy zwią-
zane z prowadzeniem działalności agroturystycznej zgodnie z przepisami prawa. 
Poruszyła także kwestie zgłoszenia działalności agroturystycznej do ewidencji 
innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, unijnych przepisów sani-
tarnych w przypadku przygotowywania posiłków gościom oraz ubezpieczenie 
obiektu od odpowiedzialności cywilnej. Poradziła także, aby umieścić regulamin 
pobytu gości w obiekcie w widocznym miejscu w każdej kwaterze i uzgodnić 
wcześniej pobyt turystów z psami.

Na spotkaniu omówiono także sprawy dotyczące aktualizacji bazy danych 
w Punkcie Informacji Turystycznej i w ewidencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie oraz uczestnictwa i wspólnej promocji w imprezach targowych, 
festynach, kiermaszach i imprezach kulturalnych. Rozmawiano także o koniecz-
ności regulowania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w takich 

miejscowościach jak: Kamienica Królewska, Gowidli-
no, Lemany i Załakowo. Padła propozycja wspólnego 
wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą połączoną z od-
wiedzeniem innych obiektów noclegowych w sąsied-
nich gminach i przeprowadzenia szkolenia na temat 
warunków sanitarnych prowadzenia działalności 
agroturystycznej zgodnie z przepisami unijnymi.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał kopię broszury 
informacyjnej dotyczącej opodatkowania działalności 
agroturystycznej przygotowaną przez pracowników 
Urzędu Skarbowego w Kartuzach na 2010 rok.

Aleksandra Gliszczyńska/oprac.AK

Spotkali się twórcy ludowi 
i właściciele kwater agroturystycznych

Przygotowania do sezonu turystycznego
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W dniach 17–19 lutego 2010 r. odbyły się w Gdańsku 
13. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa 
Baltpiek, a także targi Gastroexpo i Ciepły Bałtyk. 
W tym zintegrowanym projekcie wzięło udział ponad 
150 firm z kraju i z zagranicy. Honorowy Patronat 
nad imprezami sprawowali: Minister Gospodarki oraz 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Targom Baltpiek podczas wszystkich dni targo-
wych towarzyszyła Wystawa Wyrobów Piekarzy 
i Cukierników, a także Forum Piekarskie i Cukierni-
cze. W trakcie wystawy i forum  odbyły się prezen-
tacje firm oraz pokazy piekarsko-cukiernicze. 

Drugiego dnia targów - 18 lutego - najlepsze pro-
dukty nagrodzono medalami: Mercurius Gedanensis, 
Grand Prix Mercurius Gedanensis, a także nagrodą 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednym z produktów, wyróżnionych przez Kapitułę 
Międzynarodowych Targów Gdańskich, był ,,chleb 
sierakowicki”, za który Gminna Spółdzielnia z Sie-
rakowic otrzymała medal Mercurius Gedanensis 
w kategorii: produkt spożywczy – wyrób piekarski.

Chleb ten przyrządzany jest na mleku według 
kaszubskiej receptury, a obecnie wypiekany now-
szą technologią przez spółdzielczą piekarnię. Warto 

dodać, że chleb 
jest już ogólnie 
dostępny w sprze-
daży, szczególnie 
w sklepach GS. 
Myślę, że zadowo-
li on podniebienia 
i gusta smakoszy 
chleba.

Maria Karolak

Chleb sierakowicki 
wyróżniony medalem 
Mercurius Gedanensis

Strażacy podnoszą kwalifikacje
Marzec był bardzo pracowitym miesiącem dla strażaków ochotników z naszej 
gminy. Kilkudziesięciu z nich wzięło udział w szkoleniach z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i kierowania ruchem drogowym, aby zwiększyć umiejętności 
i podnieść kwalifikacje.  

To zazwyczaj strażacy są pierwsi na miejscach wypadków samochodowych 
i innych zdarzeń. A należy podkreślić, że to właśnie wypadki w ruchu drogowym 
stanowią najczęstszą przyczynę strażackich interwencji. Do przyjazdu innych 
służb ratowniczych i policji wykonują wszelkie niezbędne czynności – m.in. 
udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym i kierują ruchem. 

Strażacy, którzy ukończyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie 
z przepisami, co trzy lata muszą odnawiać swoje certyfikaty. Kilkunastu stra-
żaków z naszej gminy wzięło udział w takim właśnie szkoleniu. Pod bacznym 
okiem ratowników medycznych i lekarzy współpracujących z Państwową Strażą 
Pożarną doskonalili swoje umiejętności. 

Kolejna grupa strażaków zdobywała wiedzę ze specjalności typowo policyjnej 
– kierowanie ruchem drogowym. Po teoretycznej części kursu, strażacy wspólnie 
z policjantami z sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kartu-
zach udali się na ulicę ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach, aby w praktyce 
zastosować zdobyte umiejętności. Wielu kierowców mogło przekonać się o tym 
osobiście w sobotnie przedpołudnie 13 marca. 

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie strażacy otrzymali zaświadczenia od 
komendanta Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku. Było to pierwsze tego typu 
szkolenie dla strażaków ochotników z naszej gminy. 

AK
Foto: Adam Wróblewski

„Nôgle sã rozzybòtôł naj kòscelny zwón,

ògłosył lëdzóm, że z martwëch wstôł Pón!

Cëszô sã zmienia w redosc niepojętą,

jaką lëdzóm dają Wiôlgònocné Swiãta…”

Niech redota tëch Swiąt
wëzwòli w lëdzach
żëcznotã, dobroc i miłotã.

Redotą Jastrowëch Swiąt

dzeli sã Zarząd partu ZKP
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Trzymam w ręku jeszcze „ciepły” egzemplarz 
Pana książki zatytułowanej „Dzieje Trzeciego 
Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach 
polskich w latach 1918–1939 w świetle czaso-
pism tercjarskich”. Skąd pomysł napisania tej 
książki?

Książka jest rezultatem moich dociekań historycz-
nych związanych z Trzecim Zakonem św. Franciszka 
z Asyżu. Na początku nie myślałem o wydaniu książki, 
jednak w miarę pozyskiwania nowych informacji 
o tercjarstwie franciszkańskim zmieniłem zdanie. 
Poprzez wydanie tej publikacji chciałem czytelnikowi 
przybliżyć dzieje ruchu franciszkańskiego okresu 
międzywojennego (1918-1939) w Polsce, który w tym 
czasie był bardzo dynamiczny w swojej działalności. Innym znaczą-
cym motywem spisania dziejów był dotychczasowy brak takiego 
opracowania w Polsce.
Skąd Pana zainteresowanie Trzecim Zakonem?

Zainteresowanie Trzecim Zakonem św. Franciszka z Asyżu 
między innymi wypływa z tego, iż jestem tercjarzem franciszkań-
skim. Będąc w Franciszkańskim Zakonie Świeckich (po soborze 
Watykańskim II przyjęto taką nazwę), oprócz formacji postanowi-
łem odkrywać a także przekazywać innym osobom zapomnianą 
i ciekawą historię Zakonu. 
Czy długo zbierał Pan materiały do tej książki?

Zbieranie materiałów i ich archiwizowanie zajęło mi około 
dwóch lat, głównie w miesiącach jesienno – zimowych. Podstawą 
książki są źródła czasopiśmiennicze, których w moim archiwum 
zgromadziłem około 35 000 stron. Następne dwa lata zajęło pisanie 
książki, także w miesiącach jesienno-zimowych.
O czym jest ta książka?

Ogólnie mówiąc są to dzieje specyficznej grupy religijnej osób 
wierzących, która swoją obecnością zaznaczyła się w życiu parafii. 
W książce ukazane są podstawy prawne ruchu tercjarskiego, jego 
organizacja, a także sprawy związane z członkostwem i dyscypliną 
zakonną oraz pokazany jest rozwój i działalność tercjarstwa na 
ziemiach polskich.
Jakie archiwa odwiedził Pan zbierając materiały?

Były to głównie archiwa i biblioteki klasztorne różnych obediencji 
(gałęzi) Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów) w Polsce. Można 
tu między innymi wymienić klasztory znajdujące się w takich miej-
scowościach jak: Gdynia, Kraków, Niepokalanów, Poznań, Wscho-
wa, Woźniki, Wronki. Szczególną pomocą służył mi o. dr Alojzy 
Pańczak (OFM) z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu.
Czy trafił Pan na jakieś „perły” informacyjne, które Pana 
zaskoczyły lub zdziwiły? 

Ciekawostek napotkałem wiele. Jedną z nich może być informacja 
dotycząca wykazu osób, które nie posiadały tzw. powołania do 
Zakonu. W 1923 r. do tej grupy należeli: fabrykanci, przemysłowcy 
i handlowcy. Jednak w następnych latach wycofano się z tych kate-
gorii. Inną „perłą” była informacja, iż tercjarzami franciszkańskimi 
w ówczesnym czasie było 20 biskupów.
Dla jakiego czytelnika przeznaczona jest ta książka?

Lektura tej książki kierowana jest nie tylko do osób związanych 
z zakonami franciszkańskimi, lecz także do osób, które interesuje 
historia szeroko rozumiana. Warto zapoznać się z dziejami kilku-
settysięcznego stanu osobowego Trzeciego Zakonu św. Franciszka 
z Asyżu w Polsce, ponieważ osoby też bardzo aktywnie uczestni-
czyły w życiu Kościoła i naszej Ojczyzny.
Czy w tworzeniu tego dzieła miał Pan opiekuna naukowego 
lub promotora? Z kim konsultował Pan zebrany materiał? 

Wydana książka, poza pewnymi małymi zmianami, 
jest rozprawą doktorską, którą napisałem w Zakła-
dzie Historii Kościoła na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie pod opieką ks. prof. dr. hab. 
Jana Wiśniewskiego, a jednym z recenzentów był o. 
prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL), który jest 
autorytetem w tej dziedzinie w Polsce.
Trzeci Zakon to nie jedyny temat, który Pana 
pasjonuje. Kiedy odkrył pan w sobie zaintere-
sowania historyczne? Może to już nie zaintere-
sowania, ale pasja?

Historia, ogólnie rozumiana, jest bardzo szeroką 
dziedziną. Mnie interesuje pewna jej część, a miano-
wicie historia Kościoła. To zainteresowanie można już 

chyba nazwać pasją? Oprócz dziejów Kościoła bardzo pasjonuje 
mnie historia naszego regionu, naszej miejscowości, gdzie jest jesz-
cze wiele ciekawych i nieodkrytych spraw. W sposób „naukowy” 
historią interesuję się dopiero od kilkunastu lat.
Jak chciałby Pan zachęcić do przeczytania tej książki?

W naszym życiu spotykamy się z różnego rodzaju organizacjami, 
stowarzyszeniami, które niejednokrotnie miały swój krótki czas 
,,życia”. Trzeci Zakon św. Franciszka z Asyżu istnieje  nieprzerwa-
nie od niemal 800 lat i nawet dlatego warto zapoznać się z tymi 
dziejami. Innym aspektem jest to, iż do tej pory nie ukazała się 
publikacja, która w sposób kompleksowy ukazywałaby historię 
tercjarstwa okresu międzywojennego w Polsce. Wreszcie można 
w niej znaleźć pewne drogowskazy dla swojej drogi życia, korzy-
stając z doświadczeń innych.
W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” czy-
telnicy mieli możliwość zapoznania się z Pana tekstem po-
święconym ks. Bernardowi Łosińskiemu. Dlaczego w kręgu 
Pana zainteresowań znalazła się postać tego męczennika?

Przeglądając dokumenty w Archiwach Państwowych, napotkałem 
informacje o Słudze Bożym ks. Bernardzie Łosińskim. Dodatkowo, 
analizując dostępną literaturę, czuję, że wzrasta mój podziw dla tej 
postaci. Ksiądz kanonik był gorącym patriotą i tytanem pracy duszpa-
sterskiej oraz społecznej w wymiarze dzisiaj nie spotykanym. Można 
stwierdzić, że był pozytywnym ,,rekordzistą” w wielu dziedzinach. 
Uważam, że powinniśmy być dumni, iż przez ok. 43 lata ks. Bernard 
Łosiński był proboszczem w Sierakowicach, a znany był w Polsce 
i poza jej granicami. Wracając do Trzeciego Zakonu św. Franciszka 
z Asyżu, to ks. B. Łosiński w 1926 r. założył kongregację tercjarską 
i był jej dyrektorem. Moim zdaniem sierakowiczanie wciąż mało 
o nim wiedzą i nie docenili Jego obecności wśród nas.
Wiadomo mi, że był to fragment większego opracowania na-
ukowego. Może Pan zdradzić nad czym obecnie Pan pracuje?

Na ukończeniu jest książka pod roboczym tytułem ,,Św. Jan 
Chrzciciel w Sierakowicach”. Będzie to publikacja związana z pa-
rafią p.w. św. Jana Chrzciciela, w której będzie można przeczytać 
o historii Sierakowic w ogólności, w tym także o parafii św. Mar-
cina, oraz o wydarzeniach związanych z kościołem i parafią św. 
Jana Chrzciciela w Sierakowicach. W kolejce czekają opracowania 
o świętych i błogosławionych tercjarzach, a także historia Trzeciego 
Zakonu św. Franciszka z Asyżu do XX w.
Gratuluję niezwykle ciekawego i pięknie edytorsko wyda-
nego przez Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie dzieła 
naukowego. Możemy być dumni, że nasze środowisko jest 
bogatsze o właśnie taką pozycję naukową. Warto sięgnąć 
po tę książkę – zachęcamy i zapraszamy!
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Maria Karolak

„Dzieje Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu 
na ziemiach polskich w latach 1918–1939 w świetle czasopism tercjarskich” 

Rozmowa z autorem książki dr. Mirosławem Kuczkowskim
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W okresie międzywojennym Sierakowice 
były osadą dość rozległą, choć zabudowa 
ciągła nie była zbyt gęsta. W wiosce mieści-
ły się: poczta, urząd gminy, stacja kolejowa, 
posterunek policji, szkoła powszechna, apte-
ka, bank oraz szereg punktów usługowych 
i handlowych.  

Miała tu siedzibę duża parafia rzymsko-
katolicka przy kościele św. Marcina i mniej-
sza parafia ewangelicka przy dzisiejszym 
kościele św. Jana Chrzciciela. To wszystko 
czyniło z Sierakowic centrum życia reli-
gijnego, kulturalnego, administracyjnego 
i gospodarczego. Dlatego znajdowało się tu 
wiele sklepów, punktów usługowych, re-
stauracji i sal widowiskowych. Leon Młyński 
w swej pracy zatytułowanej „V wieków 
Załakowa” podaje, że  „cztery sale tanecz-
ne, w tym jedna na tysiąc osób, z estradą, 
bywały w karnawale wszystkie zajęte” (opis 
dotyczy roku 1914 – dop. AK).

Niżej podajemy bardziej szczegółowy 
przegląd sklepów i punktów usługowych 
w Sierakowicach. Ich liczba zmieniała się 
podobnie jak zmianie ulegały branże usług. 
Większość jednak miała stosunkowo „trwały 
żywot” i była czynna przez cały okres mię-
dzywojenny. W Sierakowicach w tym czasie 
były: 2 kuźnie, punkt usług transportowych, 
kołodziej, 3 krawców, 2 krawcowe, punkt 
usług w zakresie lutowania (nierejestrowa-
ny), punkt skupu i wywozu trzody chlewnej, 
rozlewnia piwa i wytwórnia wód gazowych, 
lekarz, drogeria (zaczęła funkcjonować 
krótko przed II wojną), sklep tytoniowy, 6 
szewców, 8 sklepów spożywczych zwanych 
czasem kolonialnymi, 4 piekarnie, 5 restau-
racji, 3 sale widowiskowe, 2 sklepy mięsne, 
sklep meblowy, 6 sklepów tekstylnych, 
apteka, hurtowy punkt wymiany zboża na 
mąkę, 3 sklepy piekarnicze, 2 sklepy prze-
mysłowe z wyrobami żelaznymi, 2 ubojnie 
zwierząt rzeźnych, badacz mięsa, 4 stolarnie, 
tartak, zakład rymarsko-tapicerski, sklep pa-
pierniczy, zegarmistrz, sklep kapeluszniczy, 
zakład bednarski, zakład studniarski, punkt 
naprawy sprzętu radiowego (nierejestrowa-
ny), 2 kawiarnie. 

W 1925 roku założono w Sierakowicach 
jednostkę ochotniczej straży pożarnej. Wkrót-
ce potem przy ulicy Dworcowej zbudowano 
pierwszą strażnicę. W tym samym budynku 
mieścił się areszt dla zatrzymanych przez 
policję. Budynek stoi do tej pory i po odpo-
wiedniej adaptacji mieszka w nim rodzina 
państwa Tutkowskich. W budynku przy ulicy 
Lęborskiej 23 mieściła się w okresie między-
wojennym ochronka czyli przedszkole. 

Ulice Sierakowic w omawianym okresie 
nosiły inne nazwy niż obecnie. Dzisiejsza 
ulica Lęborska nosiła nazwę Hallera, a dzi-

siejsza ulica Słupska była wtedy Jeziorną. 
Jedynie ulice Kartuska i Dworcowa miały 
takie same nazwy jak obecnie. Innych na-
zwanych ulic wtedy nie było. 

Sieć elektroenergetyczną doprowadzono 
do Sierakowic w listopadzie 1938 roku. Cała 
wieś była zasilana z jednej stacji transfor-
matorowej usytuowanej blisko „szpitalika”. 
Wcześniej małą elektrownię lokalną posia-
dał Stanisław Gierszewski. Dostarczała ona 
energii do oświetlania piekarni, mieszkania, 
kawiarni i sklepu piekarniczego. Napędzana 
była silnikiem spalinowym. 

Sierakowice w latach międzywojennych

Rynek – widok na ul. Hallera 
(dzisiejszą Lęborską) ☞

Pocztówka ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury
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Na rynku stała ogólnodostępna 
pompa wodna. Trochę niżej znajdował 
się podziemny zbiornik wodny dla celów 
przeciwpożarowych. Przy głównych ulicach 
funkcjonowały zaczątki kanalizacji burzo-
wej. Wody opadowe odprowadzane były 
do otwartego rowu melioracyjnego, przepły-
wającego między kościołem i cmentarzem 
przez teren dzisiejszego parku papieskiego. 
Wodociągu komunalnego w Sierakowicach 
nie było. Tylko w nielicznych domach woda 
płynęła z kranów. Dostarczano ją w różny 
sposób. Czasem były to wiatraki, czasem 
kieraty, a czasem zwykłe pompy ręczne, 
którymi tłoczono wodę do zbiorników 
umieszczonych zwykle gdzieś na strychu 
domu. 

Przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Kar-
tuskiej, Lęborskiej i Słupskiej mieściła się 
niewielka stacja benzynowa z jednym dys-
trybutorem uruchamianym pompą ręczną. 
Jej właścicielem był początkowo Schneider, 
a później Jan Kiedrowski. 

Siedziba urzędu gminy znajdowała się 
w budynku wynajmowanym od prywat-
nych właścicieli przy ulicy Jeziornej (dziś 
Słupskiej), tuż przy skrzyżowaniu z dzisiej-
szą ulicą Krasickiego. Wtedy był to ostatni 
budynek w kierunku Puzdrowa. W tym 
samym budynku siedzibę miała placówka 
straży granicznej. 

Łączność telefoniczną zapewniała poczta. 
W jej budynku znajdowała się centrala te-
lefoniczna z obsługą ręczną. 

Liczbę mieszkańców w omawianym 
okresie można przyjąć na ok. 1300 osób. Na 
początku omawianego okresu Sierakowice 
liczyły ok. 1000 osób, a tuż przed wybuchem 
II wojny światowej ok. 1500 osób. 

Obok podaję bardziej szczegółowy 
przegląd sklepów i punktów usługowych 
z terenu Sierakowic. Ich liczba i rozmiesz-
czenie zmieniały się. Niekiedy w jednym 

☞

budynku znajdowało się kilka punktów 
usługowych lub handlowych. Zamieszczony 
szkic ma ułatwić Czytelnikom orientację 
w rozmieszczeniu omawianych punktów. 
Czasem rozmieszczenie obiektów może 
budzić zastrzeżenia co do ścisłości lokali-
zacji. Być może, że pewne obiekty zostały 
pominięte, ponieważ dane pochodzą z wy-

wiadów u osób sędziwych, których pamięć 
nie wszystko dokładnie przechowała. Autor 
opracowania pragnie w tym miejscu złożyć 
jeszcze raz podziękowania osobom, które 
udzieliły informacji. Redakcja i autor będą 
wdzięczni za dodatkowe informacje i uwagi 
do całego opracowania. 

Józef Klasa

Pierwsza remiza przy ul. Dworcowej Budynek, w którym mieściła się ochronka Budynek szkoły powszechnej

Ulica Lęborska

Ulica Kartuska



113 (237) marzec 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Międzywojenna topografia Sierakowic 
– siedziby instytucji, punkty handlowe 
i usługowe:
1. kuźnia Jana Andryskowskiego (Goldsch-
mida), po przeniesieniu z ulicy Hallera
2. usługi transportu autobusowego Hilde-
gardy Gronau
3. kołodziej Kotłowski
4. krawiec Benedykt Kostuch; krawcowa 
Helena (?) Byczkowska
5. usługi w zakresie lutowania – Teofil Kupc
6. rozlewnia piwa i wytwórnia wód gazowa-
nych – Bolesław Kromer; lekarz Manowarla, 
później Karaśkiewicz; drogeria Mackiewicza 
(krótko przed wojną)
7. sklep tytoniowy Stanisława Grzenkowicza
8. szewc Stanisław Deik
9. sklep spożywczy – August Reiter
10. piekarnia Stanisława Gierszewskiego
11. sklep spożywczy Franciszka Brzeskiego 
(dziś Dom Towarowy i biura GS SCh)
12. sklep spożywczy i skład żelaza – Jan 
Koszałka 
13. restauracja – Jan Koszałka
14. sala widowiskowa – Jan Koszałka
15. piekarnia – Jan Okrój
16. sklep mięsny – Leon Konkel
17. sklep meblowy – Nikodem Kobiela
18. sklep kolonialny i restauracja Franciszka 
Brzeskiego
19. sklep tekstylny Koszałki, później sklep 
mięsny Bernarda Krefty
20. apteka – Karl Wernicke, później Kozłowski, 
Marcinkiewicz
21. kuźnia Leon Spretka
22. urząd gminy, posterunek straży gra-
nicznej
23. skup i transport trzody chlewnej 
24. szewc Leon Szymichowski
25. punkt wymiany zboża na mąkę – Fran-
ciszek Marciński
26. piekarnia i sklep piekarniczy – Brunon 
Dobrowolski, później Bernard Wroński
27. sklep spożywczy i restauracja – Schne-
ider, później Jan Kiedrowski; sklep przemy-
słowy i żelazny Jan Kiedrowski
28. sklep tekstylny Franciszek Kiedrowski, 
później sklep spożywczy Franciszek Woś
29. ubojnia i masarnia – Jan Brzeski; badacz 
mięsa i fryzjer Teofil (?) Laskowski; szewc 
Cichorowicz
30. główny budynek szkoły powszechnej
31. ochronka (przedszkole)
32. stolarnia Leona Stencel
33. areszt i remiza straży pożarnej
34. zakład studniarski – Brunon Woźniak
35. poczta
36. posterunek policji
37. tartak Leona Grzenkowicza
38. zakład rymarski i tapicerski Władysław 
Werra
39. stolarnia – Robert Kolka
40. zakład krawiecki – Gojtowski; sklep 
spożywczy i papierniczy Teofil Formela 
i bracia Zielińscy
41. zakład krawiecki Józef Myszk

42. kuźnia – Jan Andryskowski (później 
przeniesiona na miejsce oznaczone nr 1)
43. szewc Franciszek Karczewski
44. sklep tekstylny – Wiktor Sass; sklep 
spożywczy – Józefa Berendt
45. Bank Ludowy; sklep tekstylny – Alojzy 
Kaliszewski
46. sklep tekstylny – Jan Bronk; restauracja 
– Józef Ropel
47. sklep tekstylny – Łucjan Kuczkowski 
(krótko przed II wojną światową); zegar-
mistrz Bernard Klawitter
48. zakład szewski – Franciszek Płotka
49. sklep kapeluszniczy – Irena Brzezińska
50. zakład bednarski – Józef Drewka
51. punkt naprawy sprzętu radiowego – 
Augustyn Roda
52. piekarnia i sklep – Leon Wysiecki, wcze-
śniej Kropidłowski

53. sklep spożywczy – Klara Hering; ubojnia 
i sklep mięsny Brunon Kobiela (wcześniej 
Bernard Krefta)
54. restauracja i sala zabaw – Feliks Goj-
towski
55. zakład stolarski – Leon Ropella
56. akuszerka Matylda Peplińska
57. szewc Józef Kos
58. stacja benzynowa – Schneider, później 
Jan Kiedrowski
59. kościół św. Marcina
60. zbór ewangelicki, dziś kościół św. Jana 
Chrzciciela 
61. dworzec PKP
62. sala widowiskowa Banku Ludowego
63. podziemny zbiornik wody dla celów 
przeciwpożarowych 
64. ręczna pompa ogólnodostępna
65. kawiarnia – Matylda i Teofil Gruchałowie 
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Sołectwo 
Kamienica Królewska
Sołectwo Kamienica Królewska jest jednym z 22 sołectw gminy 
Sierakowice. Centralną i największą jego miejscowością  jest 
oczywiście Kamienica Królewska – wieś położona nad Jeziorem 
Kamienickim , na obrzeżu Lasów Mirachowskich. Oprócz niej 
w skład sołectwa wchodzą: Kamienicki Młyn, Ciechomie oraz 
osady: Nowalczysko, Kokwino, Koryto i Kukówka. Całe sołectwo 
zajmuje powierzchnię 1490,04 ha, zamieszkuje w nim 1198 osób.

Kamienicki Młyn (Kamieński Młyn) liczy 103 mieszkańców 
(dane urzędu gminy z grudnia 2009 r.), dziś samodzielna osada, pier-
wotnie traktowana jako młyn przynależny do Kamienicy. O tymże 
młynie wspomina się już w dokumentach krzyżackich. Potem jego 
właścicielami byli: 1552 r. młynarz Jan; 1600 r. Stanisław Bulczak 
(oprócz niego w tym czasie mieszkali tu: Paweł Wnuk, Wojtasz 
i Jakub Arciszewski); 1773 r. Wojtek Złoch (wraz z czeladnikiem 
Moellerem, co z niem. znaczy „młynarz”), inni mieszkańcy z tego 
czasu to rodziny: Lorenc, Dawidowski, Bulczak (razem około 30 
osób). W miejscowości tej znajdują się stanowiska archeologiczne 
- cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza,  kurhan oraz huta 
szkła z XVI–XVIII w.

Ciechomie – niewielka osada w obrębie parafii Kamienica 
Królewska, 64 mieszkańców. Źródła wspominają o niej pod koniec 
XVIII wieku. W czasach zaborów nazywana z niemiecka Neu-
sasserei (świeżo założona). Należała wtedy do luteranina Ernsta 
Flemminga. Wymieniana w dokumentach przez opata kartuzów J. 
Schwengla, była pisana w roku 1749 jako Ciechomia. Niewątpliwie 
nazwę tę należy wyprowadzić od imienia Ciechom (Ciechosław) 
i sklasyfikować jako dzierżawczą.

Nowalczysko – wspominane w dokumentach przez opata 
Schwengla w 1749 roku, nosiło tam miano wsi szlacheckiej. Nazwa 
jest klasyfikowana jako dzierżawcza. Dziś zamieszkuje w nim 13 
osób.

Kokwino – osada licząca obecnie 24 mieszkańców, wspominana 
w spisie sporządzonym przez państwo pruskie, historycznie zapi-
sywana jako Kokwin lub Kokwino. Etymologię słowa wywodzi się 
od nazwiska, a więc jest to nazwa dzierżawcza. 

Koryto – wybudowanie pod Kamienicą. Liczy niewielu miesz-
kańców, są oni zaliczani do mieszkańców Kamienicy Wybudowa-
nie.  Nazwy używano w czasie II wojny światowej w urzędowych 
wykazach. Zapewne powstała od właściwości topograficznych 
terenu. W kaszubskiej wersji występuje w liczbie mnogiej i brzmi 
Kòrëta.

Kukówka – wybudowanie nad Jeziorem Czarnym, zamieszkiwa-
ne przez zaledwie 3 mieszkańców. Wykazywane w dokumentach 
Urzędu Gminy Sierakowice, ale notowane także w Słowniku gwar 
kaszubskich ks. B. Sychty. Nazwa może mieć wiele wspólnego 
z ptakiem kukułką, z kaszubska zwanym kùkówką, może też oznaczać 
punkt widokowy od słowa kùkac (patrzeć, zaglądać, też nawoływać – 
zapewne z wzniesienia nad wodą niesie się niezłe echo powtarzające 
odgłosy); zob. też lukarna, pokój na poddaszu – bùdink z kùkówką, 
czy grunty nieurodzajne – kùkówczi (ze sł. Sychty).

Kamienica – zamieszkiwana przez 885 osób i 106 mieszkańców 
przypisanych do Kamienicy Wybudowanie, pięknie położona na 
wysokości 150 m n.p.m. , pomiędzy jeziorami Kamienickim i Jun-
nem, przy trasie dawnej linii kolejowej z Kartuz do Lęborka. Przez 
obszar gminy Sierakowice przebiega linia kolejowa nr 229 Pruszcz 
Gdański–Kartuzy–Sierakowice–Lębork. W 2000 roku obsługiwało 
ją 6 par pociągów. Od czerwca 2000 roku zawieszono przewozy 
pasażerskie z uwagi na jej niską opłacalność.

Zabudowa mieszkaniowa i warsztaty usługowe w Kamienicy 
Królewskiej mieszczą się w dawnych granicach historycznego 
układu przestrzennego, rozlokowane są wokół drogi powiatowej 

nr 1431 G oraz drogi gminnej nr 152041 G. Droga nr  1431G jest 
niedawno wybudowaną trasą, łączącą gminę Sierakowice z Niepo-
czołowicami,  stanowiącą  jedyne i pierwsze w historii połączenie 
szosą asfaltową obszaru gmin Sierakowice i Linia (projekt był 
współfinansowany przez Unię Europejską z funduszu EFRR). 

Nad całością zabudowy góruje Kościół rzymskokatolicki Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, który został zbudowany w 1982 roku 
przy ulicy Jana Pawła II, dawniej mieszkańcy należeli do parafii p.w. 
św. Marcina w Sierakowicach. Znajduje się tu również placówka 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa 
– do której uczęszcza 85 uczniów i Gimnazjum kształcącym 90 
gimnazjalistów), są kwatery agroturystyczne, pensjonaty i domki 
letniskowe.  

Niewątpliwą atrakcją Kamienicy Królewskiej jest punkt widoko-
wy „Zamkowa Góra” z pozostałościami starego grodziska. Jest to 
wzniesienie, którego szczyt znajduje się na wysokości 229 m n.p.m. 
Z platformy widokowej na „Zamkowej Górze” można podziwiać 
wspaniałe widoki rozciągające się daleko na Gminę Sierakowice 
i Kaszubski Park Krajobrazowy. Wzgórze znajduje się na północ-
nym wschodzie od Kamienicy, znane było turystom i mieszkań-
com już w dawnych czasach, potem zapomniane, łączą się z nim 
lokalne kaszubskie legendy. Niedawno Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa dokonało otwarcia punktu widokowego na tym 
wzniesieniu. Rozciąga się z niego przepiękny widok na jeziora: 
Junno, Kamienickie, Białe, Czarne, Odnoga i Potęgowskie. Powstało 
szereg legend na temat  „Zamkowej  Góry”. Jedna z nich głosi, iż 
mieszkający dawno temu na Zamkowej Górze rycerz zatrudniał 
służącą imieniem Zuzanna. Jej praca była niezwykle trudna, 
a najwięcej wysiłku pochłaniało noszenie wody z jeziora Junno. 
Zuzanna, wyczerpana ciężką pracą i stojąca u granic możliwości 
ludzkiego organizmu, przeklęła miejsce i zamek zniknął, zapadł się 
pod ziemię. W miejscu jego posadowienia została głęboka dziura. 
Otworu w ziemi nie dało sie zasypać i nawet kamień wrzucony do 
środka bywał wyrzucany na powierzchnię. Okoliczni mieszkańcy 
wierzyli, że w sobótkową noc pokazuje się na wzgórzu panna 
w bieli i przygląda się okolicy. 

Usytuowanie Kamienicy Królewskiej pomiędzy dwoma jeziorami 
(Junno i Kamienickie) i w obrębie Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
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wego sprawia, że jest to miejsce niezwykle atrakcyjne turystycznie, 
o bogatej i różnorodnej szacie florystycznej, z ciekawymi okazami 
fauny. Opisane wyżej zalety okolicy nie wyczerpują wszystkich 
jej ofert. Znajduje się tu łącznie, w bliskim sąsiedztwie, szesnaście 
jezior. Oprócz wyżej już wspomnianych warto jeszcze wymienić: 
Święte, Lubygość, Kocenko, Kamienne, Turzycowe, Bule Oczy, Fol-
warczne i Milenko. Każde z nich na swój sposób urokliwe, mające 
swoją otoczkę kulturową w postaci miejscowych legend. 

Na wschód od Kamienicy Królewskiej, w przepaścistych Lasach 
Mirachowskich, znajdują się rezerwaty przyrody. Godnym polece-
nia jest rezerwat torfowiskowo-faunistyczny „Kurze Grzędy” (170 
ha,  obejmujący Jezioro Wielkie – 8 ha – i okoliczne lasy z ciekawą 
roślinnością jak: bór bagienny, brzezina bagienna, kwaśna buczyna 
niżowa i las bukowo-dębowy; a także największe na Kaszubach 
torfowisko wysokie, objęte szczególną ochroną). W bliskim są-
siedztwie znajduje się rezerwat florystyczny „Jezioro Turzycowe” 
(obszar 11 ha, z ciekawymi stanowiskami mszarów wokół jeziora, 
borem bagiennym i brzeziną bagienną). Niezwykle atrakcyjną 
ofertę turystyczną stanowi „Jezioro Lubygość”, zwane często dla 
niezwykłej swej krasy „kaszubską Świtezią”. Dla żądnych wrażeń 
wzrokowych szczególnie polecany jest rezerwat krajobrazowy 

„Szczelina Lechicka” (41 ha, mający w swych zasobach śródleśne 
jezioro Kocenko z otaczającą je roślinnością). Wymienionym wyżej 
atrakcyjnością nie ustępuje rezerwat wodno-florystyczny „Żurawie 
Błota” (109 ha, obejmujący bezodpływowe Jezioro Kamienne -13,8 
ha- objęte ścisłą ochroną oraz rozległy obszar bagien i torfowisk 
śródleśnych, tu też znajduje się jeden z najpotężniejszych eratyków 
na Kaszubach, zwany „Diabelskim Kamieniem” ). W pobliskich 
lasach rzesze odwiedzających zmierzają do bunkra Gryfa Pomor-
skiego „Ptasia Wola”, pozostałości z czasów II wojny światowej. 
Nie mniejszą atrakcją są rzadkie na tej długości i szerokości geo-
graficznej jaskinie żwirowo-zlepieńcowe, ulokowane nad samum 

brzegiem jeziora Lubygość. Przez Kamienicę Królewską prowadzi 
dobrze oznakowany turystyczny „Szlak Kaszubski”, najpiękniejszy 
ze szlaków pieszych na Kaszubach , oznaczony kolorem czerwo-
nym. Jest to najdłuższy i najbardziej popularny szlak Pojezierza 
Kaszubskiego, ciągnący się z Kamienicy Królewskiej przez Kartuzy 
– Gołubie – Olpuch – Wdzydze, o długości 124 km. W ofercie jest 
także malownicza trasa rowerowa oraz szlak kajakowy (rozpoczyna 
się  tu szlak wodny spływów kajakowych rzeką Bukowiną). Zatem 
atrakcji nie brakuje, okolica jest  miejscem chętnie wybieranym 
dla wypoczynku przez ludzi ceniących ciszę i spokój.

Pierwsze wzmianki o Kamienicy pochodzą z 1368 roku. 
Pierwsza jej nazwa brzmiała „Wielka Kamienica”. Za panowania 
Krzyżaków powstał tu młyn i karczma. O młynie pisano już w księ-
gach krzyżackich. W roku 1552 należał do młynarza Jana, w roku 
1600 do Stanisława Bulczaka. W latach 1455-1772 miejscowość przy-
pisywana do powiatu mirachowskiego. W XVI w. wsią w obrębie 
starostwa mirachowskiego zarządzał starosta Szczawiński. W tym 
czasie w okolicach młyna zaczyna przybywać mieszkańców i wy-
odrębnia się osobna osada, wymieniona w roku 1749 przez opata 
kartuzów jako Kamieńskie Młyny lub Młynki Kamieńskie. W roku 
1773 właścicielem młyna był młynarz i sołtys Wojtek Złoch. W roku 
1864 Kamienica Królewska liczyła 449 mieszkańców i należała do 
parafii w Sierakowicach.

Od 1920 r. wieś znajdowała się ponownie w granicach Polski 
(powiat kartuski). Przed 1920 r. obowiązującą nazwą niemieckiej 
administracji dla Kamienicy Królewskiej była Kaminitza. Podczas 
okupacji niemieckiej nazwa Kaminitza (1942 rok) została przez  
propagandę niemiecką przemianowana na wymyśloną i bardziej 
niemiecką – Kamstein. Podczas II wojny światowej okolice Ka-
mienicy Królewskiej były miejscem aktywnych działań „Gryfa 
Pomorskiego” (obelisk poświęcony żołnierzom Gryfa Pomorskiego 
znajduje się przy przejeździe kolejowym, a także w miejscu działań 
przy zabudowaniach Kwidzińskich). W czasie wojny bunkier ten 
odgrywał ważną rolę w konspiracyjnej  działalności Tajnej  Organi-
zacji  Wojskowej  „Gryf Pomorski”. W schronie, zwanym  również 

„Gniazdem Gryfitów”, w 1943 roku nastąpiło podpisanie przełomowej 
dla TOW „Gryf Kaszubski/Pomorski” umowy scaleniowej z orga-
nizacją „Miecz i Pług”. W tym bunkrze często przebywał dowódca 
TOW „Gryf” – por. Józef Dambek. W okresie PRL w Kamienicy 
chętnie gościli członkowie opozycji władz komunistycznych.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do 
województwa gdańskiego.

Z infrastruktury społecznej w Kamienicy Królewskiej warto wy-
mienić Zespół Szkół, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa 
oraz Gimnazjum. Poza tym we wsi znajduje się budynek Ochotni-
czej Straży Pożarnej (OSP Kamienica Królewska wchodzi w skład 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego). Szkoła i remiza 
strażacka to jedyne miejsca, w których może dochodzić do zgro-
madzeń mieszkańców, dlatego też wszelkie przejawy aktywności, 
charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego, są mocno 
utrudnione. Choć należy powiedzieć, że, jak na tak niewielkie 
środowisko, w Kamienicy działa już bardzo dużo stowarzyszeń 
utworzonych ze społecznej inicjatywy. 

Główni pracodawcy w miejscowości to:
• „Ekbork” – produkujący mączki rybne i mieszanki paszowe;
• „Królewiczanka” – piekarnia i cukiernia;
• „We-met” Przedsiębiorstwo Handlowe – surowce wtórne, złomo-
wanie pojazdów; 
• „Ocean Sails” - firma zajmującą się produkcją żagli do jachtów 
oraz flag i banerów reklamowych;
• „Marcjan” – usługi i sprzedaż pokryć dachowych;
• „Dom Witt” – usługi ogólnobudowlane.

W Kamienicy Królewskiej ulokowana jest również składnica 
Agencji Rezerw Materiałowych.

Danuta Pioch
Foto: M. Chaber, A. KrólKościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
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Sołectwo Kamienica Królewska

Widok z Kukówki na Jezioro Potęgowskie

Jezioro Junno Wąwóz w Kamienickim Młynie

Foto: M. Chaber, A. Król
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Jezioro Kamienickie

Zamkowa GóraWidok z Zamkowej Góry

Taras widokowy na Zamkowej Górze
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Trzy Maryje poszły…

Jerozolima – główne miejsce wydarzeń opisanych w świętych księgach – miasto 
pielgrzymów, „święte” miejsce. Zajmuje terytorium centralnego płaskowyżu Pa-
lestyny. Najcenniejsze spośród Miejsc Świętych znajdują się w obrębie Starego 
Miasta okolonego murami. Zrąb stanowią dwa wzgórza przedzielone doliną, 
ciągnącą się od Bramy Damasceńskiej do sadzawki Siloe. Wzgórze zachodnie 
jest wyższe i rozleglejsze, wschodnie – niższe – z trzema wzniesieniami: Bezetha, 
Moria, Ofel, oddzielone jest doliną Cedronu od Góry Oliwnej. 

Monoteistyczne religie — judaizm, chrześcijaństwo, islam — uważają Jerozolimę 
za wieczne miasto. Była i jest dla nich miastem świętym. Na przestrzeni trzech 
tysięcy lat należała do Kananejczyków, Izraelitów, Asyryjczyków, Babilończyków, 
Persów, Greków, Egipcjan, Rzymian, Bizantyjczyków, Omajjadów, Seldżuków, 
Franków, Mameluków, Turków, Brytyjczyków, wreszcie Izraelczyków. 

W czasach starotestamentowych Abraham tu właśnie chciał złożyć ofiarę Bogu 
ze swego syna Izaaka. Stolica królestwa Dawida powstała na wzgórzu Syjon. 
Salomon wzniósł w tym mieście świątynię jedynemu Bogu. Na jej dziedzińcu 
nauczał Jezus z Nazaretu.  

W XIV w. przed Chrystusem starożytni Kananejczycy wznieśli twierdzę na 
dwóch wzgórzach: Moria i Syjon. Surowe warunki panujące w tym miejscu nie 
zachęcały szczególnie Izraelitów do traktowania tego miejsca jako ziemi obiecanej 
i starania się o zdobycie go.  Dokonali tego wojacy króla Dawida około 1000 r. 
przed narodzeniem Chrystusa, podstępnie zdobywając twierdzę kananejską.

Jerozolima stała się stolicą państwa Dawidowego, zyskała ważny wymiar 
religijny.  Za sprawą króla Dawida na wzgórzu Moria pojawiła się święta Arka 
Przymierza, będąca symbolem Bożego przymierza z Izraelitami. Następca tronu 
- syn Salomon - wzniósł w tym miejscu wspaniałą świątynię. Wraz ze świątynią 
systematycznie rosło miasto, które nie wytrzymało naporu armii babilońskiej. 
Pierwsza Świątynia i miasto poważnie ucierpiały w VI w. przed Chrystusem 
pod nawałą wojsk króla Nabuchodonozora. Izraelici odbudowali je po powrocie 
z niewoli babilońskiej, za panowania Heroda Wielkiego. Druga Świątynia była 
niezwykłym osiągnięciem architektonicznym. Niestety doszło do całkowitego 
zniszczenia świątyni i miasta podczas powstań antyrzymskich w I i II wieku. Po 
tym zdarzeniu utworzono w mieście silną kolonię rzymską i zakazano Żydom 
wstępu do niej. Na przestrzeni wielu wieków ten stan zmieniał się na krócej lub 
dłużej. Palestyńczycy pozwalali osiedlać się przedstawicielom narodu wybra-
nego w mieście, potem znów ich stamtąd rugowali. Miasto stało się własnością 
chrześcijan i muzułmanów. Większa fala żydowskich osiedleń nastąpiła dopiero 
w XIX w. Niestety wstęp na Wzgórze Świątynne został przedstawicielom narodu 
żydowskiego zakazany. Na szczycie stoją dziś meczety, a Żydzi opłakują poniesioną 
stratę u stóp wzgórza przy ścianie płaczu (fragment muru otaczającego dziedziniec 
Drugiej Świątyni zbudowanego w 20 r. p.n.e. przez Heroda Wielkiego).

Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej, w centrum meczet na Wzgórzu Świątynnym

 Kaplica Grobu Pańskiego – wejście, w przedsionku 
Kaplica Anioła z pozostałościami kamienia użytego 

do zamknięcia grobu Chrystusa (na nim palące się świece)

W 1948 r. utworzono państwo izraelskie i po-
stanowiono uczynić z Jerozolimy stolicę Izraela. 
Wzbudziło to sprzeciwy opinii światowej. Doszło 
jednak do realizacji zamierzenia po wojnie sied-
miodniowej w 1967 r. Tak zrealizowane zostały 
marzenia kilkuset pokoleń Żydów błąkających się 
po świecie bez ojczyzny.

Dziś miasto podzielone jest na dzielnice zamiesz-
kiwane przez członków różnych wyznań: chrześcijan, 
ormian, muzułmanów i żydów. Widocznie takie 
były zrządzenia Opatrzności, by w tym miejscu żyli 
obok siebie przedstawiciele wielu religii i świadczyli 
o „jednej owczarni i jednym pasterzu”, wskazując na 
konieczność pojednania. Każdemu z nich powierzono 
częściową opiekę nad najcenniejszymi z pamiątek 
zamkniętych w bazylikach i kościołach.

Zdecydowanie najcenniejszą pamiątką i miejscem 
szczególnie uświęconym jest Bazylika Grobu Pań-
skiego. Jej mury obejmują place, gdzie odbyła się 
egzekucja na Kalwarii, zdjęcie z krzyża, namaszczenie, 
złożenie do grobu i zmartwychwstanie Jezusa. 

Ukrzyżowania dokonano w piątek, w późnych 
godzinach popołudniowych. W tym czasie Żydzi 
szykowali się już zwykle do obchodzenia szabatu, 
najważniejszego święta, znoszącego wiele obowiąz-
ków związanych z innymi świętami, postami oraz 
okresem żałoby. Szabat zaczynał się po zacho-
dzie słońca w piątek i kończył o tej samej porze 
w sobotę. Przepisy związane z szabatem nakazują 
powstrzymanie od aktywności, aby upamiętniać 
dwa wydarzenia: stworzenie świata oraz wyjście 
z Egiptu. Wyznawcy mają obowiązek radować się 
w tym dniu. Radość ta może być osiągana poprzez 
jedzenie, śpiewanie, zebrania towarzyskie, spędza-
nie czasu z rodziną. Ponadto mężczyźni odwiedzają 
synagogi, śpiewają hymny, czytają i dyskutują Torę. 
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zboczu Wzgórza Świątynnego 
(naprzeciw cmentarza żydow-
skiego) podobnie czynią muzuł-
manie.

Przed złożeniem do grobu 
umęczone ciało Jezusa naprędce 
obmyto i namaszczono. Doko-
nano tego w miejscu, gdzie dziś 
naprzeciw wejścia do bazyliki 
znajduje się różowy kamień 
położony na posadzce świątyni, 
zwany kamieniem namaszczenia. 
To tu Józef i Nikodem dokonali 
toalety zwłok Zbawiciela, a za-
biegom przyglądały się trzy 
Marie, które pewnie już wtedy 
postanowiły, że pójdą dokoń-
czyć to, czego mężczyźni nie 
dopatrzyli.

Centralnym miejscem Bazyliki 
Grobu Pańskiego jest rotunda 
zwana Anastasis (grec. Zmartwychwstanie). W samym jej środku 
wzniesiono kaplicę Grobu Świętego. Większość jej ścian pochodzi 
z XIX wieku. W centrum wznosi się Grób Pana Jezusa, przy którym 
odprawiana jest XIV Stacja Drogi Krzyżowej. Grób poprzedzony 
jest przedsionkiem (3,40 na 3,90 m) noszącym miano Kaplicy 
Anioła, bo to tu niewiasty w dniu Zmartwychwstania spotkały 
anioła, który obwieścił im radosną nowinę, siedząc na kamieniu 
(wmurowany obecnie w marmurową podstawę na środku przed-
sionka). Z przedsionka prowadzi ciasne i niskie przejście (1,33 m) 
do komory grobowej. Niewielka komora o wymiarach 2,07 m na 
1,93 m mieści w sobie marmurową ławę, przykrywającą pierwotną 
skałę w miejscu spoczynku Chrystusa. 

W niedzielny poranek po ogrodzie Józefa z Arymatei chodziła 
zasmucona Maria Magdalena. Opłakiwała Mistrza, przerażona wi-
dokiem pustego grobu, gdy nagle usłyszała człowieka, który pytał, 
czemu płacze. Nie poznała Go. Dopominała się informacji na temat 
miejsca przeniesienia zwłok. Wtedy Mistrz zawołał ją po imieniu. 
Rozpoznała Go, upadła do Jego stóp pełna radości. To wydarzenie 
oddają dzieła artystów ulokowane na ścianach bazyliki.

Wszystkim chrześcijanom, z okazji zbliżających się najważniej-
szych świąt, życzę, by zawsze rozpoznawali głos Wołającego ich 
po imieniu i ufnie za nim podążali.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

Nie należy wykonywać innych czynności poza koniecznymi, np. 
ratowaniem życia. Zatem mamy gotowe wytłumaczenie, dlaczego 
zdjętego z krzyża Jezusa nie zaopatrzono odpowiednio, tzn. nie 
umyto dokładnie ciała, nie namaszczono, tylko naprędce zawi-
nięto w całun (na którym odbiła się krew zmieszana z potem) 
i czym prędzej złożono w grobie. Żydzi wykorzystali do tego 
stojący w pobliżu grób, by z powodów opisanych wcześniej nie 
chodzić z ciałem po zmroku. Kobiety (Trzy Maryje) postanowiły 
wrócić do grobu po zakończeniu szabatu i dokonać gruntownego 
zaopatrzenia zwłok.

Grób należał do Józefa z Arymatei. Był typowym przykładem 
budownictwa judaistycznego związanego z pochówkiem. Każdy 
ówczesny grobowiec składał się z dwu komór oddzielonych od 
siebie niskim przedsionkiem. W pierwszej gromadziła się rodzina, 
do drugiej składano ciało zmarłego, układając je na skalnej półce. 
Wejście zamykano ogromnym głazem, dającym się przetaczać. Był 
on jednak na tyle wielki, że idące do grobu Chrystusa kobiety 
martwiły się, kto im odsunie kamień od wejścia.

Na wzór dawnych grobów Żydzi budują w Jerozolimie obecne 
(choć o wiele mniejsze), wykute ze skalnych bloków, ustawione na 
powierzchni skały, z maleńkim przedsionkiem, w którym umieszcza 
się wonności. Na płaskiej płycie kładą kamyki, które symbolizują 
ich pamięć o zmarłym i modlitwę. Wielu z nich dąży do wykupienia 
placu na zboczach Góry Oliwnej (cena jednego miejsca osiąga tu 
zawrotne stawki), by w momencie końca świata być blisko Sądu 
Ostatecznego, który ma się odbyć na Wzgórzu Świątynnym. Na 

Cmentarz żydowski 
na zboczu Góry Oliwnej

Kamień namaszczenia

Żydzi modlący się pod Ścianą Płaczu

Komora grobowa z miejscem ułożenia ciała Chrystusa (pozioma płyta)
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Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej – etap gminny
Po raz kolejny uczniowie wszystkich typów szkół naszej gminy sprawdzili swoją 
wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zadań i historii straży pożarnej. 
Piątego marca w sierakowickiej strażnicy miały miejsce eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nich udział 41 uczniów. 

Eliminacje przebiegały dwuetapowo. Najpierw uczestnicy pisali test, który 
wyłonił najlepszych. Ci z kolei odpowiadali na pytania komisji. Uczniowie biorący 
udział w konkursie musieli znać zasady funkcjonowania straży pożarnej, zasa-
dy zachowania w przypadku zagrożenia i wymagania wynikające z przepisów 
przeciwpożarowych. Pytania, podobnie jak w roku ubiegłym, układał st. kpt. 
Marian Kwidziński z PSP w Kartuzach, który zasiadał jednocześnie w komisji 
wraz z kpt. Wojciechem Markowskim z PSP w Kartuzach i Zbigniewem Kostu-
chem – prezesem Zarządu Gminnego OSP.

Okazało się, że najwięcej problemów przysporzyły uczniom pytania personalne. 
Nie wszyscy wiedzieli bowiem, jak nazywa się prezes zarządu gminnego OSP, 
czy też komendant gminny OSP. 

Po drugim etapie konkursu komisja wyłoniła finalistów:
szkoły podstawowe:

I miejsce – Adrian Felskowski (SP Sierakowice);
II miejsce – Michał Szostek (SP Sierakowice);
III miejsce – Katarzyna Cirocka (SP Łyśniewo);

gimnazja:
I miejsce – Paweł Wróblewski (Gim. Sierakowice);
II miejsce – Michał Woźniak (Gim. Sierakowice);
III miejsce – Szymon Bulczak (ZS Gowidlino);

szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Arkadiusz Krefta (ZSP Sierakowice);
II miejsce – Krzysztof Wenta (ZSP Sierakowice);
III miejsce – Łukasz Wenta (ZSP Sierakowice).

Podczas wręczenia nagród obecny był wójt Tadeusz Kobiela, który podzię-
kował uczniom za to, że pomimo licznych innych obowiązków chętnie biorą 
udział w tym konkursie. 

W eliminacjach powiatowych, które odbędą się 9 kwietnia w Kartuzach, gmi-
nę będą reprezentowali: Adrian Felskowski, Michał Szostek, Katarzyna Cirocka, 
Paweł Wróblewski, Michał Woźniak, Arkadiusz Krefta i Krzysztof Wenta. Na 
kolejny etap konkursu uczniowie będą musieli wzbogacić swoją wiedzę o za-
gadnienia z zakresu pierwszej pomocy. 

AK
Foto: AK

Konkurs plastyczny dla dzieci
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – 
strażak zawsze rękę poda” 

Po raz kolejny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Urzędów Wojewódzkich organizuje ogólnopolski konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych. 
W tym roku konkurs przebiega pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, 
woda – strażak zawsze rękę poda”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych oraz do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świe-
tlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń 
wiekowych). Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci 
i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie 
świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych 
zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji 
zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, 

zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalno-
ści służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, uczestniczących 
w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń 
oraz klęsk żywiołowych. 

Podczas gminnych eliminacji konkursu komisja wyłoniła po pięć 
prac plastycznych z każdej zgłoszonej kategorii wiekowej. W grupie 
dzieci młodszych (6-8 lat) są to prace: Natalii Wolskiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Lisich Jamach, Klaudiusza Szczypiora z SP w Mojuszu, 
Mateusza Krefty ze SP w Załakowie, Jolanty Tryba ze SP w Mojuszu 
i Roksany Woźniak ze SP w Załakowie. Autorami kolejnych pięciu 
prac w średniej grupie wiekowej (9-12 lat) są: Roksana Bobkowska 
i Julia Smętoch ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, Michalina 
Ekman ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, Dawid Zielke i Klaudia 
Węsierska ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach.

Prace oceniała komisja złożona z nauczycieli: Gabriela Stolc, 
Mirella Dobek, Sylwia Koszałka i Piotr Leszczyński. Dziesięć 
wytypowanych przez komisję prac zostało zgłoszonych do ko-
lejnego – powiatowego etapu. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić 
w końcu marca. 

AK

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych 
z Tadeuszem Kobielą – wójtem Gminy Sierakowice, 

Edmundem Kwidzińskim – komendantem powiatowym 
PSP w Kartuzach i Zbigniewem Kostuchem – prezesem 

Zarządu Gminnego OSP

Najlepsi w kategorii szkół gimnazjalnych

Zwycięzcy uczniowie 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
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Po raz kolejny Sierakowice odwiedziła po-
stać nietuzinkowa. 10 lutego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych z uczniami klasy III c 
spotkała się dziennikarka i podróżniczka 
Ewa Cichocka. Wielokrotnie podróżowała 
na Mauritius jako przewodniczka wypraw 
dla kobiet, organizowanych wspólnie z Fun-
dacją Marka Kamińskiego. 

To właśnie, położona ok. 900 kilometrów 
na wschód od Madagaskaru, wyspa Mauri-
tius była głównym tematem spotkania. Histo-
ria wyspy rozpoczyna się w roku 1505, gdy 
zostaje odkryta przez Portugalczyków. Póź-
niej została skolonizowana przez Holendrów 
w 1638 i nazwana imieniem księcia Maurice 
z Nassau. Następnie była kolonią francuską 
i brytyjską. Przez wiele lat istniało tam nie-
wolnictwo. Dziś Mauritius jest republiką.

Pani Ewa pokazywała zdjęcia ze swoich 
wypraw, opowiadała o historii, bogactwie 
kultury, przyrodzie i mieszkańcach Mauri-
tiusa. Wyspę zamieszkują głównie Hindusi, 
którzy stanowią ponad 60 % populacji, 
a także Kreole, Chińczycy i Francuzi. Wyspa 

jest mieszaniną kultur i wyznań. Charakte-
rystyczny dla tamtejszej kultury jest dawny 
taniec niewolników – sega. 

Niezwykłą ciekawostką jest fakt, że Mau-
ritius był piątym krajem na świecie, który 
wprowadził do użytku znaczki pocztowe. Na 
wyspie znajduje się muzeum wydrukowa-
nego z błędem znaczka Blue Penny. W XIX 
wieku wydrukowano serię znaczków z por-
tretem królowej Wiktorii, ale znaczki miały 
błąd. Gdy to dostrzeżono, wycofano je ze 
sprzedaży, a nieliczne, jakie się zachowały, 
osiągają dziś zawrotne ceny. 

Na sam koniec spotkania podróżniczka 
poleciła kilka lektur dla zainteresowanych 
Mauritiusem. Wśród nich książkę Mariana 
Mickiewicza zatytułowaną „Odmieniec”, któ-
rej bohaterem jest kapitan Adam Mierosław-
ski, przez długi czas związany z wyspą. 

Spotkanie zorganizowała Biblioteka Pu-
bliczna i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 

AK
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Spotkanie z podróżniczką Ewą Cichocką

Mauritius, czyli lato w środku zimy

Laureatki z Sierakowic 
w konkursie historycznym IPN
Na początku listopada 2009 roku gdański oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej ogłosił konkurs historyczny pt. „Gdy Polska wstrzymała 
oddech...”. Dotyczył on powstania i działalności NSZZ „Solidarność” 
na przełomie 1980 i 1981 roku, a więc jednego z bardziej pamiętnych 
okresów historii Polski powojennej. 

Adresatem tego przedsięwzięcia byli uczniowie gimnazjów i szkół 
średnich trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
oraz zachodniopomorskiego. Zadaniem uczestników było dotarcie 
do wspomnień rodziców, dziadków lub innych osób, które brały 
udział w tych historycznych wydarzeniach bądź były ich świadkami 
oraz stworzenie samodzielnej pracy wykorzystującej źródła, takie jak 
wspomnienia, relacje, prasa, zdjęcia, plakaty, dokumenty itp.

Sierakowickie Gimnazjum reprezentowały dwie uczennice z kla-
sy III i: Honorata Woźniak, która stworzyła album pod tytułem – 

„NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w gminie Sierakowice 
w świetle źródeł historycznych” oraz Weronika Rydzińska, która 
napisała źródłoznawczą pracę pod tytułem „Geneza i działalność 
NSZZ RI Solidarność na terenie gminy Sierakowice”. Obie uczennice 
wykorzystały sporą liczbę dokumentów udostępnionych przez Pana 
Jana Gosza - jednego z założycieli Sierakowickiej „S”, z którym prze-
prowadziły także wywiad. Z zapisu tej rozmowy oraz analizy mate-
riałów źródłowych wyłonił się obraz grupy kilkuset mieszkańców 
naszej gminy, którzy, mimo strachu i ewentualnych konsekwencji ze 
strony władzy ludowej, stawili czoła wyzwaniu i potrzebie chwili. 

„Pokazali prawdziwą wartość człowieka w chwilach trudnych i nie-
bezpiecznych. Dzięki ich mądrości, odwadze i odpowiedzialności, 
jaką wzięli na siebie, dziś nie musimy się martwić o jutro. Od nich 
- dzisiaj, kiedy wszystko można i o wszystko łatwo - trzeba się uczyć 
podstawowych wartości i sensu pracy; pomimo wielu upadków, 
pomimo wszystkich trudności jakie napotykamy, nie bacząc na 
przeciwności, nigdy nie możemy się poddawać. Nasze najmniejsze 
osiągnięcia muszą dawać nam siłę, żebyśmy mogli z wiarą dążyć 
do celu. Trwałości związku w dużym stopniu pomogła ogromna 
liczebność, ponad 600 ludzi aktywnych, rozumiejących potrzebę 
działania związku, którzy byli zdecydowani i jednomyślni w dzia-
łaniu. Jedność dawała im siłę, wiedzieli, że działając razem mogą 

bardzo dużo do-
konać i pokazali 
to w całej swojej 
działalności. Tym 
lud z iom na l e -
ży się ogromny 
szacunek i cześć, 
mimo że nigdy 
o to nie zabiegali” 
- pisze w swojej 
pracy Honorata 
Woźniak.

Pierwszy etap 
konkursu pole-
gał na wyłonie-
niu przez Komisję 
Konkursową prac 
do finału. Na po-
czątku lutego br. 
Gimnazjum powiadomiono, że obydwie uczennice zakwalifikowały 
się do kolejnego etapu. Ostatecznie 8 marca br. na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona 
prac konkursowych. Dwie komisje, składające się z pracowników 
naukowych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wydziału Historii 
UG, sprawdzały wiedzę autorów z zakresu tematyki pracy oraz 
ogólnego kontekstu historycznego omawianego okresu. W etapie 
tym wzięło udział 22 uczestników.

Miło mi poinformować Czytelników, że I miejsce w kategorii 
gimnazjów zajęła Weronika Rydzińska, zaś trzecie - Honorata 
Woźniak. Zwyciężczynie otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe, 
książki i upominki. Mowę końcową wygłosił dr hab. Grzegorz 
Berendt - Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, który także wręczył 
laureatom nagrody. 

W dedykacji obydwu prac uczennice napisały: „Wszystkim 
członkom NSZZ RI „Solidarność” z terenu Gminy Sierakowice  za 
ukazanie niekłamanej odwagi w czasie „Gdy Polska wstrzymała 
oddech” i sensu wspólnej pracy na rzecz lepszej przyszłości”. 

Tymi słowami w imieniu Laureatek oraz własnym pragnę podzię-
kować przede wszystkim Panu Janowi Goszowi za udostępnienie 
dokumentów, wykazane zaufanie i poświęcony czas.

A. Klawikowski

Laureatki konkursu, Weronika Rydzińska (z lewej) 
i Honorata Woźniak z Grzegorzem Berendtem - 

dyrektorem oddziału IPN w Gdańsku
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Na początku marca w Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyły się gminne eliminacje 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. 
Wzięło w nich udział 47 recytatorów 
w trzech kategoriach wiekowych oraz 
dwóch uczniów „zerówek”” – Marta Krefta 
i Szymon Ruszkowski z Zespołu Szkół 
w Tuchlinie.

Recytowanej przez uczniów poezji przy-
słuchiwała się komisja, którą tworzyli: Jo-
anna Telega – dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Sierakowice, Julita Krzebietke – dy-
rektor Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowaw-
czego w Szklanej i Renata Brzezińska – polo-
nistka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach. 

W kategorii dzieci młodsze (klasy I-III szko-
ły podstawowej) pierwsze miejsce przyznano 

Kaja Karczewska odbiera nagrodę 
z rąk Ireny Kulwikowskiej, 

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Magdalena Bigus – zwyciężczyni 

w kategorii dzieci starsze
Monika Pestka zajęła pierwsze miejsce 

w kategorii młodzież

Kai Karczewskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach, drugie – Kai Leszczyńskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
a trzecie Martynie Krefta z Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej. Poza tym komisja 
wyróżniła dwie uczennice: Lucynę Damaszk 
z Zespołu Szkół w Tuchlinie i Paulinę Treder 
ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu. 

Zwyciężczyniami kolejnej kategorii (dzieci 
starsze - klasy IV-VI szkoły podstawowej) 
okazały się Magdalena Bigus ze Szkoły 
Podstawowej w Załakowie, która zajęła 
pierwsze miejsce, Karolina Bigus ze Szkoły 
Podstawowej w Lisich Jamach – drugie miej-
sce i Patrycja Błonk ze Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach – trzecie miejsce. Wyróż-
niono Adrianę Grzenkowicz z Małej Szkoły 
w Szopie i Aldonę Labuda (SP w Jelonku).

Wśród uczniów reprezentujących kolejną 
kategorię (młodzież klas I-III gimnazjum) 
najlepsi okazali się: Monika Pestka (ZS w Ka-
mienicy Królewskiej), która zajęła pierwsze 
miejsce, Dominika Wiśniewska (ZS w Go-
widlinie) – drugie miejsce i Martyna Tryba 
(Gimnazjum w Sierakowicach) – trzecie 
miejsce. Komisja wyróżniła Marcina Rusz-
kowskiego z Zespołu Szkół w Tuchlinie.  

Podczas eliminacji powiatowych, które 
odbędą się 18 marca w sali widowisko-
wej Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” 
w Kartuzach, naszą gminę reprezentować 
będą: Kaja Karczewska, Kaja Leszczyńska, 
Magdalena Bigus, Karolina Bigus, Monika 
Pestka i Dominika Wiśniewska.  

AK
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Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej rozstrzygnięty 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Badanie czystości śniegu przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, na zajęciach 
koła ekologicznego, zajęli się badaniem czystości śniegu, który spadł 
w tym roku w Sierakowicach i okolicy. Pod opieką pani Jolanty 
Skierka wykonali podstawowe badania rozpuszczonego śniegu 
zebranego z różnych części Sierakowic oraz przywiezionego z Ka-
mienicy Królewskiej. Próbki pochodziły z pola przy ulicy Jeziornej, 
z parkingu przy szkole oraz z pola w Kamienicy Królewskiej. Dla 
porównania zbadano również wodę z kranu. Przed badaniem śnieg 
rozpuszczono i przefiltrowano. Badanie wykonano za pomocą zesta-
wu odczynników firmy Jangar, które szkoła otrzymała od firmy Reba 

za ubiegłoroczną zbiórkę zużytych baterii. Wyniki badań bardzo 
zaciekawiły uczniów. Stwierdzono, że czysty śnieg przyniesiony 
z pola ma ph 5. Odczyn ten świadczy o tym, że w Sierakowicach 
zimą mamy do czynienia z kwaśnymi opadami. Przyczyną tego typu 
opadów jest duża ilość dwutlenku siarki wydobywająca się zimą 
z naszych domowych kominów. Śnieg pochodzący z Kamienicy 
również miał ph 5 a więc i tam są kwaśne deszcze.

W śniegu przyniesiony z parkingu przy szkole stwierdzono ph 9. 
Świadczy to o tym, że zimą do utrzymania dróg używa się soli.

Innym parametrem, badanym przez uczniów, była twardość 
wody. Typowa twardość wody kranowej wynosi ok. 10 °n. Woda 
poniżej 3 °n jest uważana za miękką, zaś woda powyżej 30 °n jest 
uważana za twardą. 

Z badań przeprowa-
dzonych przez młodych 
ekologów wyszło, że woda 
z roztopionego śniegu ma 
10 °n, a z kranu 7 °n. Ozna-
cza to, że woda ze śnie-
gu ma typową twardość 
wody kranowej. Jednak 
jak na deszczówkę to dość 
wysoki wynik. Powodem 
może być, podobnie jak 
przy ph, duża ilość za-
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nieczyszczeń w naszym 
powietrzu.

Twardość wody - jest 
to cecha będąca funk-
cją stężenia soli wapnia, 
magnezu i innych metali, 
które są zdolne do two-
rzenia soli na wyższym 
niż pierwszy stopniu utle-
nienia. Twardość wody 
ma bardzo silny wpływ 
na jej napięcie powierzch-
niowe. Im większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej 
zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudno jest 
przy jej pomocy prać i zmywać naczynia. Dodatek detergentów 
powoduje zmniejszenie twardości wody - im woda jest twardsza, 
tym więcej trzeba ich dodawać, aby uzyskać skuteczny efekt mycia. 
Twarda woda posiada intensywny, metaliczny posmak i trudniej 
zaspokaja pragnienie.

Koło „Młodych ekologów” planuje przeprowadzić badania porów-
nawcze po zakończeniu sezonu grzewczego. Pozwoli to potwierdzić 
przypuszczenia młodych badaczy o wpływie palenisk domowych 
na złą jakość powietrza w Sierakowicach.

Jolanta Skierka

Powiatowa Licealiada 
w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców

Dnia 8 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie 
odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W tur-
nieju wzięły udział reprezentacje siedmiu szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu kartuskiego: ZSP Przodkowo, ZSZiO Kartuzy, ZST Kartuzy, 
I LO Kartuzy, ZSZiO Żukowo, ZSP Somonino i ZSP Sierakowice. 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Nasz zespół trafił do 
grupy II, razem z ZSZiO Kartuzy, ZSP Przodkowo i ZSZiO Żukowo. 
W całym turnieju zawodniczki ZSP Sierakowice zaprezentowały 
dobry poziom gry, co przyczyniło się do tego, że zajęły drugie 
miejsce w powiecie, ulegając nieznacznie w finale drużynie I LO 
Kartuzy z wynikiem 1:2.

Następnego dnia, również w Przodkowie, odbyła się Powiatowa 
Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do turnieju zgłosiły się 
reprezentacje tych samych szkół co w dniu poprzednim. Drużyny 
także zostały podzielone na dwie grupy. Nasza reprezentacja zna-
lazła się w grupie z ZST Kartuzy i ZSP Przodkowo. Chłopcy, tak 
jak dziewczyny, pokazali dobrą siatkówkę. Niestety po znakomitym 
półfinale z ZSZiO Kartuzy ulegli w trzecim, decydującym, secie 
i w rezultacie zajęli trzecie miejsce.

Artur Hewelt

Turniej O Puchar Dyrektora I LO 
w Kartuzach w Siatkówce Dziewcząt

Trzeciego marca w I LO w Kartuzach odbył się IV Turniej o Puchar 
Dyrektora I LO w Kartuzach w Siatkówce Dziewcząt. W zawodach 
wzięły udział reprezentacje czterech szkół powiatu kartuskiego: ZSZiO 
Kartuzy, ZST Kartuzy, ZSP Sierakowice i gospodarz I LO Kartuzy.

Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Tym razem zwyciężyły nasze zawodniczki. 

Po rozegraniu wszystkich meczów klasyfikacja wyglądała nastę-
pująco: I miejsce – ZSP Sierakowice, II miejsce – ZSZiO Kartuzy, 
III miejsce – I LO Kartuzy, IV miejsce – ZST Kartuzy.

Artur Hewelt

Szkolny turniej tenisa stołowego 
w ZSP w Sierakowicach

Drugiego marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach odbył się szkolny turniej tenisa stołowego. W turnieju mogły 
wziąć udział cztery osoby 
z klasy (dwie dziewczyny 
i dwóch chłopaków).

Zawody cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, 
ich celem było wyłonienie 
najlepszych zawodników, 
którzy reprezentowali 
szkołę na powiatowym 
turnieju tenisa stołowego 
w Goręczynie. W zawo-
dach wzięło udział łącznie 39 osób. Osoby, które zajęły pierwsze 
trzy miejsca, otrzymały dyplomy i nagrody.

Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta:

I miejsce – Natalia Zaborowska III T
II miejsce – Martyna Kwidzińska II b LO
III miejsce – Justyna Domaszk I T

Chłopcy:
I miejsce – Rafał Reclaf IV T
II miejsce – Łukasz Wenta IV T
III miejsce – Robert Damps III LP

Artur Hewelt

Radny Edmund Witt spotkał się z uczniami
Co należy do obowiązków radnego? Co grozi za ich nie wykony-
wanie? Z ilu osób składa się Rada Gminy Sierakowice? To kilka 
z wielu pytań, na które usłyszeli odpowiedź uczniowie klas II i III 
Gimnazjum w Tuchlinie dnia 11 lutego  2010 roku, na spotkaniu 
z radnym naszej gminy, panem Edmundem Wittem. 

Dzięki niemu dowie-
dzieliśmy się, jak wygląda 
praca gminy. Poznaliśmy 
komisje ds. szkolnictwa, 
zdrowia, ochrony środo-
wiska i dowiedzieliśmy się, 
kto i jakie pełni funkcje 
w naszej gminie. Spotkanie 
było dopełnieniem tego, 
co usłyszeliśmy od pani 
Ireny Warmowskiej, naszej 
nauczycielki WOS-u. 

Chcielibyśmy podziękować panu Edmundowi za to, że znalazł 
dla nas czas i chciał nam przybliżyć pracę gminy.

Marcin Ruszkowski

Recytacja na poziomie 
Szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

odbyły się 11 lutego 2010 roku w ZSP w Sierakowicach. W rywa-
lizacji wzięły udział uczennice reprezentujące różne typy szkół  
w kategorii turniej recytatorski. Organizatorki, a zarazem jurorki: 
Ewa Szlaga-Ortmann, Mariola Kałduńska, Mariola Milewczyk, Mar-
ta Hodorowicz i Renata Brzezińska, po wysłuchaniu uczestników 
postanowiły przyznać następujące miejsca:

Katarzyna Zielonka z kl. I b LO – I miejsce
Aleksandra Woźniak z kl. I b LO – II miejsce
Anna Masowa z kl. II Ta – III miejsce
Sylwia Lelek z kl. I b LO – III miejsce 
Laureatki pierwszego i drugiego miejsca 4 marca reprezentowały 

szkołę w eliminacjach gminno-powiatowych w Kartuzach.
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, a wszystkich chętnych 

uczniów zapraszamy do udziału w konkursie za rok.
Mariola Milewczyk 



22 3 (237) marzec 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Dzień Kobiet w Filii w Gowidlinie 9 marca w Filii w Gowidlinie odbyło się tradycyjne już spotkanie 

pań z okazji Dnia Kobiet. 
Panie miały okazję spędzić mile wolny czas, którego im niewąt-

pliwie brakuje na co dzień. Pani Janka Dawidowska, kierownik 
Filii, zaprosiła gościa – stylistkę, panią Klaudię Wieczorek, która 
okazała się osobą bardzo kompetentną i towarzyską. Z łatwością 
nawiązała kontakt z zebranym gronem słuchaczek i przekazała 
sporo cennych rad dotyczących właściwego używania kosmetyków, 
dbania o urodę i zdrowie, zwłaszcza skóry i paznokci. Panie z du-
żym zainteresowaniem wysłuchały tych porad i z zadowoleniem 
przyjęły promocyjne zaproszenia do salonu. 

Dużą atrakcją spotkania okazały się występy zaproszonych dzieci, 
uczniów ze szkoły w Gowidlinie, m. in. Macieja i Julii Mielewczyk, 
Urszuli Bigus i Weroniki Bigus. Dzieci mówiły wiersze w języku 
polskim i kaszubskim, grały też na fletach.

Filia zakupiła książki związane z pielęgnacją urody, które panie 
mogły obejrzeć i wypożyczyć.

Spotkanie trwało do późna, co świadczy o tym, że pomysł z za-
proszeniem stylistki był bardzo trafiony. Kobiety chcą wiedzieć 
więcej o kosmetykach, które zalewają nasz rynek i trzeba sporego 
doświadczenia, żeby nie wydawać pieniędzy na coś, co nie dość, 
że nie pomoże, to jeszcze może zaszkodzić.

Rozwiązanie konkursu 
„Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów”

Gość spotkania, stylistka Klaudia Wieczorek

 Uczestniczki spotkania

Uczennice z Zespołu Szkół w Gowidlinie

Laureaci konkursu

W ostatnią sobotę stycznia 2010 r. wręczyliśmy nagrody uczestni-
kom konkursu „Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów” – edycja 
2009. Bohaterem był KRASNOLUDEK.

I miejsce otrzymała Patrycja Król, uczennica kl. II (Tuchlino);
II miejsce Marta Garska (Sierakowice) oraz grupa uczennic 

z Bukowiny: Paulina Szymikowska, Ania Szymikowska. Angelika 
Kazimierczak, Paulina Klinkosz i Agnieszka Treder;

III miejsce - Julka Dworak (lat 6, Kamienica Królewska);
IV miejsce – Maciej, Bartek, Patrycja i Agata Lis oraz Joanna, 

Alicja  i Monika Wenta (Sierakowice).
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy wszyst-

kim i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. 
W roku 2010 bohaterem jest MIŚ (NIEDŹWIADEK).

Spotkania z Bajką
W styczniu i lutym odbywały się tradycyjnie „Spotkania z Baj-
ką”. Dzieciom najbardziej podobały się te, które przygotowywała 
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GOK ZAPRASZA
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na 

XI Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych 
Kaszëbskô Bina „O złotą maskę”

który odbędzie się 9 kwietnia 2010 roku, o godz. 10.00, w sali wi-
dowiskowej OSP Sierakowice.

Konkurs fotograficzny „W zespole siła”
Z dniem 1 marca 2010 roku firma Nokia Poland oraz Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży ogłaszają rozpoczęcie konkursu fotograficznego „W zespole siła”. 

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16–22 lat z terenu całej 
Polski. Celem konkursu jest promocja przykładów pozytywnego wpływu 
młodych ludzi na ich najbliższe otoczenie. Chcemy zachęcić młodzież do 
zaprezentowania działań, które w pozytywny sposób wpływają na świat 
wokół nich. 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2010 roku 
zdjęcia na adres e-mail: konkurs@pcyf.org.pl. Prace powinny być nadesłane wraz 
z tytułem zdjęcia, imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu. Jedna 
osoba może nadesłać jedno zdjęcie. Fotografia powinna być przesłana w formie 
pliku graficznego JPG, nie przekraczającego 5 MB. 

W pierwszym etapie konkursu, trwającym od 1 do 10 maja, Komisja Konkurso-
wa wybierze 20 najlepszych zdjęć. W drugim etapie konkursu, trwającym od 10 
do 30 maja 2010 roku, na stronie www.makeaconnection.pl zostanie zamieszczona 
galeria 20 najlepszych zdjęć wybranych przez Komisję. Internauci będą mogli, 
poprzez głosowanie i komentarze, wybrać trzy najpopularniejsze zdjęcia, których 
autorzy otrzymają nagrody. Jednocześnie przyznane zostaną nagrody Komisji 
Konkursowej dla najlepszego zdjęcia oraz nagrody dla internautów biorących 
udział w głosowaniu. 

W konkursie przewidziano następujące nagrody: 
Nagroda Komisji Konkursowej za najlepsze zdjęcie – udział w warsztacie 

prowadzonym przez profesjonalnego fotografa. 
Nagrody internautów – autorzy 3 zdjęć, które uzyskają najwięcej głosów, 

otrzymają telefony Nokia X3. 
Nagrody Komisji Konkursowej dla internautów za najlepszy komentarz uza-

sadniający oddanie głosu na zdjęcie – autorzy 3 najciekawszych komentarzy do 
zdjęć otrzymają telefony Nokia X3. 

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do dnia 15 czerwca 2010 na stro-
nie internetowej programu: www.makeaconnection.pl . Dodatkowe informacje 
oraz regulamin konkursu znajdują się stronie internetowej programu „Make 
a Connection – Przyłącz się”: www.makeaconnection.pl. 

Konkurs plastyczny 
dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych
Po raz ósmy krakowski oddział PTTK „Krzeszowiacy” 
organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
W tym roku przebiega on pod hasłem „Legendy 
z moich okolic”. 

Głównym celem konkursu jest integracja dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem 
poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych. 
Terapia przez sztukę to także jedna z najważniejszych 
form rehabilitacji. 

Prace wykonane jedną z technik – malarstwo, 
grafika, rysunek – należy opisać na odwrocie (imię 
i nazwisko, rok urodzenia, adres autora, nr telefonu 
autora lub opiekuna, rodzaj niepełnosprawności, 
tytuł pracy, technika, rok wykonania pracy, adres 
placówki) i przesłać na adres organizatora: „Krze-
szowiacy” Oddział Krakowski PTTK, 31-029 Kraków, 
ul. Zyblikiewicza 2 b, do dnia 20 kwietnia 2010 roku. 
Maksymalny format prac to A4. Każdy uczestnik 
konkursu może przysłać tylko jedną pracę.

Organizatorzy powołują jury pod przewodnictwem 
artysty malarza. Uczestnikom zostaną przyznane 3 
nagrody oraz 10 wyróżnień. Autorzy prac nagrodzo-
nych i wyróżnionych otrzymają dyplomy, a autorzy 
prac zakwalifikowanych na wystawę konkursową 
otrzymają pamiątkowe świadectwa udziału. Laureaci 
zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i zapro-
szeni na wernisaż, który odbędzie się w maju. 

Oprac. AK

Gimnazjaliści przygotowali Spotkanie z Bajką

młodzież z gimnazjum. Dziękujemy paniom Danucie Weredzie 
i Małgorzacie Płotce za przygotowanie młodzieży do tych przed-
stawień, a młodzieży za piękne stroje i poświęcanie wolnego czasu 
dla młodszych kolegów i koleżanek.

W Dniu Babci odwiedziły nas przedszkolaki z Sierakowic, któ-
re już tradycyjnie przychodzą w odwiedziny do naszej biblioteki. 
Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana, bo na 
dzieci czeka wiele nowych, ciekawych książek.

Ogłoszenie o naborze 
do przedszkola
Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ogłasza zapisy 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat na rok szkolny 2010/2011.

Rodzice zapisują dziecko składając „Kartę zgłoszenia”, którą moż-
na pobrać w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej 
przedszkola: www.plesiera.webd.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. 
w godzinach 8.00–16.00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 12 maja 2010 r. (po po-
siedzeniu Komisji Rekrutacyjnej).

Lucyna Fularczyk
Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Sierakowicach
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SPORT
Quadomania 2010

Wywiad ze Zbigniewem Koszałką 
i jego synem Maciejem

Skąd u Pana zainteresowanie tym sportem?
Z.K. Niczego nie byłem w życiu tak pewny jak tego, że muszę być 

kierowcą. No i wybrałem zawód kierowcy. Gdy u nas, nie słyszało 
się powszechnie o quadach, a znane były jedynie w wąskim i elitar-
nym gronie, ja jeżdżąc po Europie zetknąłem się z tymi pojazdami 
i zaczęły mnie fascynować. Coraz szersze zainteresowanie quadami 
pozwoliło mi spotkać osoby, które podobnie jak ja, pasjonowały 
się jazdą na nich. Kilku najgorliwszych pasjonatów zdecydowało 
zawiązać nową grupę motokrosową - nowy TEAM. Zrzeszeni jeste-
śmy w KRT, tj. Kaszuby Reacing Team. Należymy i trenujemy 
w Gdańskim Auto Moto Klubie. Nasz TEAM, na sezon 2010, składa 
się z 8 członków (w klasie Puchar Polski): oprócz mnie należy Karol 
Wenta, Karol Meronk, Tomasz Sztolcman, Sebastian Hoppa, Maciej 
Koszałka – junior jamaha cup i Tadeusz Ptach – mistrz polski Junior. 
Zawodnicy TEAM-u mają za sobą już sporo startów, zdobyli Pucha-
ry Polski, stają na podium i mają znaczące osiągnięcia. Zabrzmi to 
nieskromnie, ale pochwalę się tylko ostatnim sukcesem. 13 lutego br. 
w Quadomanii na Kolibkach, mój 12 letni syn - Maciej zajął I miejsce 
w swojej klasie, a ja zająłem III miejsce. Z syna jestem dumny!
Co znaczy w klasie Puchar Polski? 

Z.K. Zawodnicy, którzy jeżdżą w tej klasie, posiadają licencję, 
uprawniającą do ścigania się w Pucharze Polski. Licencję można 
zdobyć wykazując się przed mistrzami tego sportu wiedzą teore-
tyczną o motokrosie i należy zdać egzamin praktyczny, który zdaje 
się uczestnicząc w poszczególnych zawodach. 
Jak wygląda sezon motokrosowy?

Z.K. Inauguracja sezonu motokrosowego 2010 przewidziana jest 
na 9 maja br. w Sobieńczycach k/Żarnowca. Już dziś zapraszam 
na nią sympatyków quadów i kibiców. Oprócz zawodów jest 
wiele atrakcji towarzyszących, np. piknik dla całej rodziny. Na 

przykład Quadomania 2010 w Kolibkach, na byłym torze moto-
crossowym, była wspaniałą imprezą integracyjną z elementami 
sportowo-przeprawowymi dla posiadaczy quadów oraz dla kibiców. 
W czasie tych ekstremalnych imprez odbywają się wyścigi quadów 
zgrupowanych w kilku klasach - zarówno pojemności silnika jak 
i rodzaju napędu. Podczas zmagań adrenalina rośnie niebywale. 
W trakcie imprezy oferuje się mnóstwo atrakcji dla publiczności – 
np. przejażdżki na quadach dla dorosłych i dla dzieci lub losowanie 
kuponów na bezpłatne lekcje jazdy quadem. 

Zawody odbywaj się w różnych miejscach na terenie Polski. 
Pierwsze w tym sezonie zawody odbędą się, jak wspomniałem, 
w Sobieńczycach koło Żarnowca, na nowo otwartym torze mo-
tokrosowym.
Jak wyglądają przygotowania do zawodów?

Z.K. Wiosna oznacza dla zawodników Team-u wytężoną pracę: 
rozpoczyna się sezon treningów i startów w swojej klasie. Jazdę 
należy trenować każdy dzień. Niezmiernie ważna jest sprawność 
fizyczna, którą należy ćwiczyć. Z całą rodziną jeździmy regular-
nie na basen. Oprócz troski o swoją sprawność, troski wymaga 
sprawność pojazdu. Dokonuje się przeglądu maszyny, konserwacji, 
napraw i tego wszystkiego co gwarantuje niezawodność quada. 
Na szczęście mamy w grupie ofiarnych i wybitnych mechaników, 
którzy służą pomocą.

A teraz kilka pytań do Macieja. Tata wspomniał, że zająłeś 
I miejsce w zawodach w Kolibkach 13 lutego tego roku? 
Przyjmij gratuluje! Zdradź ile masz lat? 

Dwanaście
A w której jesteś klasie? 

Jestem w 6 klasie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach.
Od jak dawna jeździsz na quadach? 

Od 8 lat. 
Czy to znaczy, że zacząłeś jeździć gdy miałeś 4 lata?  

Tak. Tata kupił mi quada, który pasował do mojego wzrostu 
i wieku.  

Maciej Koszałka

Rodzina Koszałków
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☞

Dzień Ziemi – 22 kwietnia
Rok 2010 to rok jubileuszowy - świętować będziemy 40.lecie ob-
chodów Dnia Ziemi na świecie i 20.lecie w Polsce.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodo-
wym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopol-
skie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą 
pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ 
WOKÓŁ NAS. 

Przypomnę tylko, że Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzo-
nych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 
uświadomić społeczeństwu jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. 
Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych 
przez różnorodne instytucje.

Jak co roku, nasza gmina włącza się do tej, jakże cennej akcji. 
Liczymy na inicjatywę sołtysów, radnych i ludzi aktywnych, któ-
rych mamy wiele w naszym środowisku. 

Ponieważ wiosna sprzyja generalnym porządkom, proponujemy 
w ramach Dnia Ziemi, o włączenie się do następujących akcji:

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI – odbędzie się w czwartek 22 kwiet-
nia 2010 r. Prosimy wychowawców, aby zachęcili uczniów do 
powszechnej zbiórki elektrośmieci. W każdym domu jest coś elek-
trycznego, co już nie działa i jest zepsute. Może to czajnik, żelazko, 
lampka nocna, suszarka, wentylator, kolejka elektryczna, część kom-
putera lub inne? Jeżeli taki odpad elektryczny będzie zbyt ciężki, 
aby uczeń mógł przytaszczyć go do szkoły, może pomogą w tym 
rodzice? Zachęcamy sołtysów do włączenia się w akcję zbierania 
elektrośmieci. Miejscem zbiórki będą szkoły w naszej gminie.

Gmina uzgodniła z firmą uprawnioną do odbioru takich odpa-
dów, że 22 kwietnia br. odbierze ze szkół zebrane przez uczniów 
elektrośmieci. 

WYSTAWKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – odbędzie 
się w pierwszym tygodniu maja. To kolejna akcja prowadzona 
w trosce o ekosystem naszej Ziemi. Wszystkie odpady, które nie 
mieszczą się w tradycyjnych pojemnikach przekazujemy do uty-
lizacji w ramach „wystawki”. Konkretne terminy zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, w poszczególnych sołectwach, podamy 
w prasie lokalnej i w formie ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy (www.sierakowice.pl).

SADZENIE DRZEW. Może ktoś widzi potrzebę posadzenia drzew 
poza pasem drogi gminnej, na granicy działek gminnych lub 
w otoczeniu innych obiektów – proszę skontaktować się z referatem 
ochrony środowiska i uzgodnić taki pomysł, a my postaramy się 
pomóc w pozyskaniu sadzonek rodzimych gatunków.

WYPALANIE – ZABIJANIE – akcja przeciwko wypalaniu traw.
Każdego roku niczym bumerang powraca problem wypalania 
traw. Co roku zmagają się z nim nie tylko gminni urzędnicy, ale 
także strażacy i leśnicy. 

Ogień stwarza realne zagrożenie dla osad ludzkich i mienia. Za-
bija zwierzęta niszczy środowisko. Wypalanie traw nie przynosi 
żadnych korzyści. Ziemia się nie użyźnia tylko wyjaławia. Ogień 
stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy miejsca 
lęgowe ptaków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki 
roślin leczniczych i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie 

Obecnie jeździsz na profesjonalnej maszynie? 
Tak, teraz jeżdżę na profesjonalnym quadzie YAMAHA YFM 250 

RX. Wcześniej miałem LIHAI, który był quadem doświadczalnym. 
Będę go długo pamiętać, bo miałem na nim pierwszy wypadek – na 
szczęście niezbyt groźny, chociaż byłem potłuczony. Ale to mnie 
nie zniechęciło do jeżdżenia. 
Kiedy trenujesz i jak często?

Jazdę trenuję każdy dzień ok.1 godziny gdzieś w pobliżu. Jeden 
raz w tygodniu jedziemy z tatą na profesjonalny tor klubowy do 
Gdańska. 
Z kim trenujesz?  

Z tatą i z panami z grupy. 
Z.K. W tym sporcie nie można być samemu. Uczestniczymy 

w zgrupowaniach, gdzie wymieniamy doświadczenia i uczymy się 
od bardziej doświadczonych.
Maciej, życzę tobie sukcesów sportowych i miłej zabawy. 
Czy mama nie boi się o ciebie? 

Trochę się boi, ale nie pokazuje tego. Cieszy się gdy dobrze mi 
idzie.
Na trening jeździcie aż do Gdańska?

Z.K. Tak, na codzienny trening to trochę daleko. Jako TEAM sta-
raliśmy się utworzyć tor na terenie naszej gminy. Mieliśmy świetne 
miejsce. Wójt był życzliwy dla naszych planów, ale na tą lokalizację 
nie wyraził zgody Kaszubski Park Krajobrazowy. Obecnie staramy 
się o utworzenie toru dla quadów poza parkiem.

O kierowcach quadów nie mówi się zbyt przychylnie. Głównie 
dlatego, że jeżdżą w nieodpowiednich miejscach, straszą spacero-
wiczów szybkością jazdy i hałasem maszyn. Sprawdzoną metodą 
na ucywilizowanie żywiołu są legalne tory, na których, nawet 
nieodpłatnie, można bezpiecznie poszaleć. Akcja zorganizowanej 
zabawy na quadach jest lepsza niż zabranianie. Jazda na quadach 
jest dobrą i bezpieczną zabawą na odpowiednim torze.
Czy jest to sport kosztowny? 

Z.K. Niestety tak - jest kosztowny. Trzeba sobie kupić maszynę, 
która dla celów sportowych nie jest tania. Oprócz pojazdu trzeba 
mieć odpowiedni ubiór i ochraniacze, kask, buty. Najlepiej kupować 
w sklepach firmowych, ponieważ pewne części kombinezonu, kask 
i ochraniacze muszą posiadać atesty. 

Ponieważ sport ten nie jest tani, dlatego warto tworzyć grupę pa-
sjonatów. Grupa wyjeżdża razem, wzajemnie sobie pomagają. Mimo 
rywalizacji sportowej – są dla siebie pomocą i wsparciem, mechani-
cy pomagają w przypadku awarii pojazdu. Wyrabia to solidarność 
i odpowiedzialność za drugiego zawodnika. Tworzą się przyjaźnie 
oparte na mocnym fundamencie sportu, emocji i przygodzie. Bierze-
my udział w zgrupowaniach. Wspieramy się wzajemnie, dzielimy 
doświadczeniem. Na zawodach można spotkać mistrzów tego sportu, 
poznać wybitnych i sławnych ludzi. Zawody cieszą się dużym zain-
teresowaniem, więc przyjeżdżają całe rodziny, które wzajemnie się 
poznają i zaprzyjaźniają. Dzięki sponsorom, zawody organizowane są 
z coraz większym rozmachem. Przybywa coraz więcej kibiców. 

Warto wspomnieć o naszej współpracy z motocyklistami, m.in. 
z Andrzejem Drywą. Andrzej Drywa w ubiegłym roku zorganizował 
I Zlot Motorów. W tym roku planuje taki zlot w dniach 30-31 lipca i 1 
sierpnia. Przez piątek, sobotę i niedzielę Andrzej planuje wiele atrakcji 
sportowych i kulturalnych. Będą także wystawione quady na organi-
zowanym przez naszą grupę stanowisku. Już dziś zapraszam!

Ponieważ w naszej gminie sport ten ma coraz więcej zwolen-
ników, będę wdzięczny za zamieszczenie w „Wiadomościach 
Sierakowickich” informacji o terminach zawodów motokrosowych 
i działalności  naszego TAEM-u.  

Należy pamiętać - kto chce jeździć na quadach musi koniecznie 
zakładać kask i ochraniacze, a także nie poddawać się brawurze. 
Wówczas jest to świetna i bezpieczna zabawa.
Dziękuję za rozmowę. Życzymy sukcesów sportowych.

Rozmawiała Maria Karolak
Foto: M. Karolak
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☞

W kwietniu rozpoczynają się w naszej gminie obowiązkowe szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie. Poniżej publikujemy szczegółowy harmono-
gram szczepień.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem wła-
ściciel psa ma obowiązek corocznie szczepić zwierzę przeciwko wściekliź-
nie. Choroba ta jest niebezpieczna nie tylko dla zwierząt, ale także dla ludzi. 
Koszt szczepienia wynosi 25 złotych. Weterynarz dokonujący szczepień 
wystawia odpowiednie zaświadczenie, które właściciel psa jest zobowią-
zany okazać odpowiednim służbom, np. funkcjonariuszom policji.

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie 
w roku 2010

Miejscowość  Data Godzina Miejsce szczepienia 
   (nazwisko gospodarza)
Lek. wet. Hubert Bojek
Bór 1 kwietnia 17.00-17.30 Mieczysław Andryskowski 
Łączki 2 kwietnia 17.00-17.30 Eugeniusz Tesmer
Szopa 6 kwietnia 17.00-18.00 Roman Grzenkowicz
Bącka Huta 7 kwietnia 17.00-18.00 Ryszard Klinkosz
Borowy Las 8 kwietnia 17.00-17.30 Józef Cyman
  17.40-18.00 Piotr Zielonka
Kamionka 8 kwietnia 18.15-18.30 Leśniczówka
Wygoda 9 kwietnia 17.00-17.20 Tadeusz Rompa
Mojuszewska Huta 9 kwietnia 17.30-18.30 Andrzej Kąkol
Patoki 13 kwietnia 17.00-18.00 Brunon Klasa
Lisie Jamy 14 kwietnia 17.00-17.45 Ludwika Meronk
Długi Kierz 15 kwietnia 17.00-17.45 Andrzej Butowski
  18.00-18.30 Zbigniew Kąkol
Dąbrowa 16 kwietnia 17.00-17.45 Czesław Labuda
Puzdrowo 20 kwietnia 17.00-18.00 Antoni Reszka
Moczydło 20 kwietnia 18.15-18.45 Albert Szulfer
Rębienica 22 maja 17.00-18.00 Józef Damaszk
Sierakowska Huta 23 kwietnia 17.00-18.00 Zenon Skrzypkowski
Jelonko 27 kwietnia 17.00-17.30 Jerzy Klasa
Welk 27 kwietnia 17.40-18.00 Józef Karkowski
Stara Maszyna 28 kwietnia 17.00-17.20 Leon Lica
Mrozy 28 kwietnia 17.30-18.00 Edmund Król
Szklana/Przylesie 29 kwietnia 17.00-18.00 Grażyna Warmowska
Bukowo 30 kwietnia 17.00-17.30 Mirosław Płotka
Kokwino 30 kwietnia 17.30-18.00 Andrzej Grzenkowicz

Lek. wet. Michał Bernard
Kamienica 15 maja 10.00-11.00 Stanisław Baranowski
Królewska  11.00-12.00 Sklep – p. B.Szyca
  12.00-12.30 Czesław Czylkowski
  12.30-13.15 Leśn. Niepoczołowice
  13.15-14.00 Mieczysław Lipkowski

Poręby 4 maja  14.00-14.30 Edmund Grzenkowicz
Karczewko 4 maja  14.30-15.00 Stanisław Cirocki
Migi 4 maja 15.00-15.30 Andrzej Krefta
Ciechomie 6 maja  14.00-14.30 Edmund Gojtowski
Pałubice 6 maja 14.30-15.00 Stanisław Bojanowski
  15.00-15.30 Maria Szymichowska
Skrzeszewo 6 maja 15.45-16.30 Marcin Szwaba
  16.30-17.00 Zenon Majkowski
Dolina Jadwigi 11 maja 14.30-15.00 Bolesław Tesmer
Smolniki 11 maja 15.00-15.30 Eugeniusz Olejnik
Załakowo 13 maja 12.00-12.45 Ryszard Toruńczak
  12.45-13.30 Jan Grzenkowicz
  13.30-14.15 Stanisław Zieliński
  14.15-15.00 Dariusz Gosz
  15.00-15.30 Mieczysław Wenta
Leszczynki 14 maja 13.00-13.45 Stanisław Zaworski
  13.45-14.30 Jacek Woźniak
  14.30-15.00 Aniela Maszk
Sierakowice 7 maja 8.00-16.00 Lecznica, ul. Kartuska 27
 8 maja 8.00-14.00 Lecznica, ul. Kartuska 27

Lek. wet. Andrzej Kowalewski
Sierakowice 7 maja 9.00-17.00 Gabinet weterynaryjny, 
   ul. Słupska 27,
   tel. 058 681 60 15
 8 maja 9.00-15.00 Gabinet Weterynaryjny, 
   ul. Słupska 27
Mojusz 13 maja 10.00-10.50 Jan Sikora
Janowo 13 maja 11.00-11.50 Zbigniew Leyk
Lemany 14 maja 12.00-12.45 Eugeniusz Syldatk
Stara Huta 14 maja 13.00-14.00 Bogdan Syldatk
Gowidlino 14 maja 14.30-15.30 Stanisław Cybula
Paczewo wyb. 15 maja 11.00-11.30 Elżbieta Peta
Paczewo 15 maja 12.00-12.50 Gerard Landowski
Paczewo 15 maja 13.00-13.50 Halina Miotk
Paczewo 15 maja 14.00-14.30 Zbigniew Płotka
Karłowo 17 maja 10.00-10.50 Jan Złoch
Tuchlino 17 maja 11.00-11.50 Józef Labuda
Tuchlino wyb. 17 maja 12.00-12.30 Bernadeta Mielewczyk
Tuchlinek 18 maja 10.00-10.50 Marcin Lis
Kujaty  18 maja 11.00-11.50 Kazimierz Olszewski
Zarębiska 18 maja 12.00-12.30 Kazimierz Pranczk
Łyśniewo 20 maja 10.00-10.45 Jan Dawidowski
Łyśniewo wyb. 20 maja 11.00-11.30 Jan Franciszek Lis
Kowale 20 maja 11.45-12.30 Kazimierz Pawelczyk

Obowiązkowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie

plonów roślin. Z dymem do atmosfery przedostają się duże 
ilości dwutlenku węgla i siarki oraz substancji rakotwórczych.

Od wielu lat fakty te są powszechnie znane, jednak co roku 
ten szkodliwy proceder się powtarza. Aby sytuacja się zmieniła 
konieczne jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania 
traw oraz karanie podpalaczy.

Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5.000 zł oraz utrata 
unijnych dopłat dla rolników.

Każdy z nas może aktywnie włączyć się w akcję WYPALANIE – 
ZABIJANIE:

- wyjaśnij dzieciom, a także osobom dorosłym, niebezpieczeństwa 
związane z podpalaniem traw;

- zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić;
- zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy 112 z komórki; 

998 – Straż Pożarna;
- zgłaszaj zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy 112 

z komórki; 997 Policja.
- zadbaj w swojej miejscowości o przestrzeganie obowiązku 

wykaszania nieużytków.

Jeżeli ktoś ma inne pomysły na uczczenie DNIA ZIEMI, proszę 
się podzielić pomysłami i o tym napisać. Na pewno zamieścimy 
w „Wiadomościach Sierakowickich”. 

Maria Karolak
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SPRZEDAM

Samochód marki Mercedes, rocznik 1993; stan dobry po kapitalnym remoncie; 
tel. 665 386 474.

Dom jednorodzinny wolnostojący, stan surowy, ocieplony, okna PCV, podpiwniczony, 
powierzchnia użytkowa 350 m2, działka 1000 m2, Sierakowice, cena 260 tys. zł, 
tel. 608 637 175.

VW T4 Transporter 2.4 D, zielony, trzyosobowy ze skrzynią 2,60 × 2 m. Spro-
wadzony z Niemiec, przygotowany do rejestracji, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej. Cena: 14 500 zł do uzgodnienia! Istnieje możliwość zamontowania nowej 
plandeki. Tel. kom. 603 748 535.

WYDZIERŻAWIĘ

Ziemię rolną. Tanio! Powierzchnia 3000 m2. Media przy granicy. 
Tel. 603 748 535.

USŁUGI

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 502 070 954.

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na Kartę. 
Szybko, solidnie i tanio, tel. 502 070 954.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 603 204 745.

Profesjonalne prowadzenie i nagłaśnianie imprez okolicznościowych, jubileuszy, 
poprawin, 18-stek itp., kozlowski-mateusz@o2.pl, tel. 669 412 759.

POSZUKUJĘ

Poszukuję mieszkania jedno- lub dwupokojowego z aneksem kuchennym i łazienką 
w Sierakowicach, tel. 603 748 535.

Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia  w Sierakowicach na okres 1,5-2 lat, 
tel. 605 25 25 76.

WYNAJMĘ

Pomieszczenie biurowe o powierzchni 30 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, 
tel. 509 395 161.

PRACA

Przyjmę na staż absolwenta technikum budowlanego ze znajomością programu 
AUTOCad i prawem jazdy kategorii B, najchętniej z okolic Sierakowic; możliwość 
późniejszego zatrudnienia na stałe; tel. 693 642 070.

OGŁOSZENIA DROBNEGminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sierakowicach uprzejmie informuje 

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, tel. 58 681 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. 58 684 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. 58 684 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 w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia,  
24 września, 29 października, 26 listopada, *17 grudnia

*przed świętami Bożego Narodzenia dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

MEDIACJE RODZINNE 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

PORADNIA RODZINNA 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach 

(ul. ks. B.Łosińskiego 1) 
czynna w każdy piątek od 17.00 do 19.00. 

Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 
tel. 58 681 91 92

Uwaga – odszczurzanie!
Od 1 do 30 kwietnia 2010r.  obowiązkowa deratyzacja 
na terenie Gminy Sierakowice  

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje, że zgodnie z Zarzą-
dzeniem Wójta Gminy oraz  Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, należy przeprowadzić obowiązkową 
deratyzację we wszystkich posesjach. Obowiązek przeprowadzenia 
deratyzacji spoczywa na wszystkich właścicielach, administratorach, 
najemcach budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, 
handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących 
się na terenie gminy Sierakowice.

Warunki przeprowadzania deratyzacji

W myśl obowiązujących przepisów na właścicielu nierucho-
mości ciąży obowiązek dwukrotnej deratyzacji (odszczurzania) 
w ciągu roku (w kwietniu i w październiku) we wszystkich 
nieruchomościach. O szczegółowych terminach przeprowa-
dzania obowiązkowej deratyzacji Urząd Gminy powiadomi 
zainteresowanych drogą obwieszczeń, kurendy, informacją 
w prasie lokalnej i informacją zamieszczoną na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy.

Deratyzacja powinna być przeprowadzana w szczególności 
w miejscach i pomieszczeniach takich jak: altany na pojemniki 

i odpady, zsypy i komory zsypowe, korytarze, piwnice, węzły 
cieplne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, zabudowania 
gospodarcze, pomieszczenia magazynowe.

W razie wystąpienia zwiększonej liczby gryzoni właściciel nie-
ruchomości zobowiązany jest do dodatkowej deratyzacji. Przed 
deratyzacją właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- gruntownego oczyszczenia terenu z nagromadzonych nieczy-
stości,
- szczególnego przestrzegania czystości na terenie nieruchomości 

w czasie akcji,
- zabezpieczenia miejsc wyłożenia trutki przed dostępem dzieci 

i zwierząt domowych,
- utrzymania w zamknięciu zwierząt i ptactwa domowego 

w okresie akcji.
Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (osiedli mieszka-

niowych, budynków komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe) obo-
wiązani są do powiadomienia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
o przeprowadzonej akcji odszczurzania.

Pod koniec kwietnia pracownicy Urzędu Gminy, wspólnie 
z Policją i przedstawicielami Sanepidu, przeprowadzą kontrole 
z zakresu prowadzonej deratyzacji. W związku z tym należy 
posiadać dokumenty świadczące o zakupie środków deratyza-
cyjnych lub dokumenty zlecające taką akcję firmom specjali-
stycznym.

Maria Karolak
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REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

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

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

oferuje:

• materiały budowlane
• opał
• pasze
• nawozy
• materiał siewny

Punkty sprzedaży:
Sierakowice tel. 58 681 67 91
Luzino  tel. 58 678 20 80
Linia  tel. 58 676 90 00
Sulęczyno  tel. 58 684 40 65
Gowidlino  tel. 58 685 64 57
Nowa Karczma tel. 58 687 71 60
Staniszewo  tel. 58 685 57 82

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 4
tel. 58 681 60 61
tel./fax 58 681 65 69
www.schsierakowice.pl

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
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zatrudni kierownika punktu sprzedaży
Wymagania:

• doświadczenie zawodowe
• wykształcenie minimum średnie
• znajomość branży budowlanej
• znajomość obsługi komputera
• prawo jazdy kat. B


