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Dziennik „Rzeczpospolita” 21 lipca opu-
blikował specjalny dodatek poświęcony 
najlepszym samorządom. W rankingu tym 
gmina Sierakowice znalazła się w setce 
najlepszych gmin wiejskich. 

Jak powstał ranking najlepszych samo-
rządów w Polsce? 

W pierwszym etapie niezależna kapituła, 
składająca się z przedstawicieli instytu-
cji i środowisk od lat współpracujących 
z samorządami, wybrała miasta i gminy, 
które najlepiej zarządzały swoimi finansami 
w latach 2006-2009 i jednocześnie najwięcej 
inwestowały. Oceniano m.in. dynamikę 
wzrostu wydatków majątkowych w prze-
liczeniu na mieszkańca, środki unijne po-
zyskane przez samorząd, zadłużenie samo-
rządu w stosunku do dochodów, dynamikę 
wzrostu dochodów własnych, transport 
i łączność, a także ochronę środowiska. 

Do kolejnego etapu wytypowano ponad 
500 samorządów. Tu brano pod uwagę 
wiele różnych czynników takich jak: liczba 
nowych podmiotów gospodarczych działają-
cych na terenie gminy, wydatki mieszkanio-
we w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje zgodnie 
z normą ISO, współpraca z jednostkami po-

mocniczymi, liczba wniosków o dofinanso-
wanie organizacji pozarządowych, a nawet 
wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjali-
stów. Dane przeanalizowano w trzech ka-
tegoriach samorządów: miasta na prawach 
powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie. 

Z opublikowanych przez dziennik da-
nych wynika, że w 2009 r. dochód na osobę 
w naszej gminie wyniósł 3335 zł, a wydatki 
3375 zł. Natomiast pozyskane środki unijne 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wy-
niosły 46 zł. Udział wydatków na organizacje 
pozarządowe to 1 procent, a wydatki na pro-
mocję w wydatkach ogółem to 0,2 procenta. 
Wszystko to dało Sierakowicom 50 miejsce 
w setce najlepszych gmin wiejskich. 

Jeśli chodzi o inwestycje samorządowe, 
to gmina Sierakowice znalazła się na 75 
miejscu z opiewającym na niespełna 65 
mln zł projektem budowy kanalizacji. Kilka 
miejsc niżej – na 88 – znalazła się gmina Kar-
tuzy. Warto dodać, że spośród wszystkich 
gmin naszego powiatu, oprócz Sierakowic, 
również Kartuzy zakwalifikowały się do 
rankingu „Rzeczpospolitej”. Zajęły 76 miej-
sce wśród gmin najskuteczniej wykorzystu-
jących unijne fundusze. 

AK

Dyplom od redaktora naczelnego 
„Rzeczpospolitej”

Gmina Sierakowice w rankingu „Rzeczpospolitej”

Rozpoczyna się 
powszechny spis rolny 
Po raz pierwszy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nasi 
rolnicy wezmą udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Spis odbędzie się 
w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w in-
nych państwach członkowskich Unii. O szczegółach rozmawiamy z Marią 
Stenką, liderem Gminnego Biura Spisowego.  

We wrześniu rozpoczyna się powszechny spis rolny. Jak 
będzie przebiegał w naszej gminie?

Powszechny spis rolny oraz badanie metod produkcji rolnej zostaną 
przeprowadzone w dniach od 1 września do 31 października 2010 
roku według stanu:

- użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i inna, pogłowie 
zwierząt gospodarskich, ciągniki, maszyny i urządzenia – na dzień 
30 czerwca 2010 r., godzina 24-ta;

- działalność gospodarcza, struktura dochodów, zużycie nawozów, 
aktywność ekonomiczna stała, badanie metod produkcji rolnej – 
okres od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.;

- aktywność ekonomiczna bieżąca – okres od 24 do 30 czerwca 
2010 r.

Zostanie on poprzedzony obchodem przedspisowym w dniach 
9–23 sierpnia 2010 roku. Rachmistrz podczas obchodu doręczy 
użytkownikowi gospodarstwa rolnego list Prezesa GUS, który 
informował będzie o zasadach, znaczeniu i zakresie tematycznym 
spisu oraz ewentualnie umówi się z użytkownikiem gospodarstwa 
na przeprowadzenie wywiadu w konkretnym dniu spisu.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne 
i dane osobowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i są 
objęte tajemnicą statystyczną.

Dane od respondentów pozyskiwane będą trzema metodami. 
Pierwsza z nich to tzw. samospis internetowy (od 1 września do 
17 października). Na stronie http://www.spis.gov.pl lub http://www.
stat.gov.pl należy wybrać formularz identyfikacyjny, wpisać swoje 
dane, własne hasło i przepisać ciąg znaków z obrazka, a następnie 
przystąpić do wypełnienia formularza. Formularz będzie częściowo 
uzupełniony danymi, należy jedynie uzupełnić brakujące pozycje, 
a niewłaściwe poprawić. 

Druga metoda pozyskania danych – przez ankieterów statystycz-
nych (od 8 września do 31 października), w urzędzie statystycznym,  
przy pomocy specjalistycznej aplikacji call center. I wreszcie 
trzecia – przez rachmistrzów spisowych (od 8 września do 31 
października). 

Kogo spis dotyczy? Czy wszyscy rolnicy bez względu na 
wielkość gospodarstw mogą spodziewać się odwiedzin 
rachmistrza spisowego?

Spis w gospodarstwach rolnych przeprowadzany będzie jako ba-
danie pełne lub reprezentacyjne. 

Badaniem pełnym objęte zostaną gospodarstwa rolne osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowo-
ści prawnej, a także osób fizycznych prowadzących działalność 
rolniczą. Dotyczy to gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 
wynoszącej co najmniej 1 ha, poniżej 1 ha lub takich, w których 
prowadzi się uprawę roślin o powierzchni co najmniej 0,5 ha 
dla plantacji drzew owocowych, 5 ha dla plantacji krzewów 
owocowych, 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i ozdobnych, 0,1 
ha dla truskawek gruntowych lub 0,1 ha dla tytoniu albo takich, 
w których utrzymuje się zwierzęta gospodarskie w ilości co 
najmniej 5 sztuk krów ogółem, 100 sztuk drobiu ogółem lub 5 
sztuk koni ogółem. 

Badanie reprezentacyjne przeprowadzone zostanie w go-
spodarstwach rolnych, w których nie prowadzi się działalności 
rolniczej oraz w gospodarstwach osób fizycznych o powierzchni 
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Po raz kolejny skuteczne działania i sukce-
sy Gminy Sierakowice zostały zauważone 
i wyróżnione prestiżową nagrodą. Orga-
nizatorzy siódmego konkursu Pomorski 
Gospodarczo-Samorządowy HIT przyznali 
Rubinowy HIT 2010 za starania mające na 
celu ochronę środowiska przyrodniczego. 
Jest to już trzecie tego typu wyróżnienie dla 
naszego samorządu.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła 
się 25 czerwca na zamku w Krokowej. Kapi-
tuła konkursowa nadała łącznie 35 tytułów: 
HIT, HIT Kryształowy i HIT Rubinowy 
w siedmiu kategoriach (produkcja, handel 
i usługi, rolnictwo i przetwórstwo żywności, 
ekologia, organizacja i zarządzanie, samo-
rządność oraz edukacja, kultura i sport). 

Rubinowy HIT dla Gminy Sierakowice 
w kategorii ekologia przyznano za projekt 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglome-
racji Sierakowice” – największego projektu 
kanalizacyjnego w Polsce na obszarach 
wiejskich. Został uznany jako jedno z naj-
ważniejszych przedsięwzięć chroniących 
środowisko na północy Polski. 

Nagrody HIT 2010 trafiły także do 
firm naszej gminy. W kategorii rolnic-

UWAGA ROLNICY!
Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, 
muszą zwrócić szczególną uwagę, aby na fakturze znajdowało się właściwe oznakowanie 
klasyfikacji kodowej i czy mieści się w granicach określonych w art.1 ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego.

Wymagane normy to: CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49.
Faktury nie oznaczone klasyfikacją kodową nie będą przyjmowane do zwrotu podatku 

akcyzowego.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy 

składać od 1 do 30 września 2010 r. w Urzędzie Gminy Sierakowice, pokój 108 i 109.

użytków rolnych wynoszącej poniżej 1 ha, w których prowadzi się 
działalność rolniczą. 

Czy wiadomo zatem, ile gospodarstw z naszej gminy 
weźmie udział w spisie?

Spisem objęte zostaną 1554 gospodarstwa rolne, mające siedzibę  
na terenie gminy Sierakowice.

Co będzie objęte spisem?
Spisem objęte zostaną:

- ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, 
- użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów,
- zwierzęta gospodarskie,
- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,
- zużycie nawozów,
- pracujący w gospodarstwie rolnym,
- struktura dochodów gospodarstwa rolne-

go z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 
oraz korzystanie z programów wsparcia 
dla rolnictwa,

- metody produkcji rolniczej (wpływ rol-
nictwa na środowisko).

Jak rolnicy mają przygotować się do 
powszechnego spisu rolnego?

Poszczególni użytkownicy gospodarstw 
rolnych proszeni są o przygotowanie sobie 
danych, zgodnie z broszurą informacyjną za-
wierającą wykaz podstawowych zagadnień, 
pozostawionej przez rachmistrza podczas 
obchodu przedspisowego, o które zapyta 
rachmistrz podczas spisu. Przygotowanie 
danych ułatwi i przyspieszy wypełnienie 
formularza spisowego.

Gdzie trafią informacje zebrane pod-
czas spisu i czemu mają służyć?

Zebrane przez rachmistrza informacje po zatwierdzeniu zostają 
wysłane automatycznie do Bazy Danych PSR 2010. Posłużą one 
aktualizacji bazy gospodarstw rolnych i analizie zmian, jakie 
zaszły w rolnictwie w latach 2002-2010. Poza tym dostarczą infor-
macji EUROSTATOWI i innym organizacjom międzynarodowym, 
a także zapewnią bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych 
dla potrzeb krajowych.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: A. Król

Foto: AK

Rolników naszej gminy spisywać będzie siedmiu rachmistrzów (na zdjęciu od lewej): 
Iwona Mielewczyk, Natalia Czaja, Damian Cyman, Kamil Bojanowski, Włodzimierz Siemieniuk 

oraz nieobecne na zdjęciu Anna Piask i Barbara Bulczak

Rubinowy HIT 2010 dla Gminy Sierakowice
two i przetwórstwo żywności nagrodę 
otrzymała Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska za „Chleb sierakowicki 
na mleku”, a w kategorii organizacja 
i zarządzanie – Bank Spółdzielczy za 
kompleksową ofertę usług bankowych 
z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii komputerowych i internetowych 
oraz podtrzymywanie tradycyjnych 
żywych więzi z lokalnym środowiskiem 
społecznym i gospodarczym. Rubinowy 
HIT w kategorii handel i usługi odebrała 
firma Elwoz za wysoki standard usług 
budowlanych i instalatorskich oraz model 
relacji z klientami. 

AK
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Nabór wniosków o świadczenia 
rodzinne
30 września mija termin składania wniosków o zasiłki rodzinne. Wszystkim 
zainteresowanym uzyskaniem od 1 listopada 2010 r. prawa do zasiłku rodzin-
nego oraz dodatków przypominamy, iż należy zgłosić się do Działu Świadczeń 
Rodzinnych Urzędu Gminy w Sierakowicach w celu złożenia wniosku. 

W ubiegłym roku urzędy lub ośrodki pomocy społecznej wydawały decyzje 
przyznające prawo do świadczeń rodzinnych na okres od 1 listopada 2009 r. do 
31 października 2010 r. Większość osób uprawnionych do świadczeń otrzymała 
tzw. decyzję warunkową, która użalenia wypłatę m.in. jednorazowego dodatku 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 w kwocie 100 zł oraz dodatku na 
pokrycie kosztów związanych z dojazdem do szkoły w kwocie 50 zł od dostarcze-
nia zaświadczenia szkolnego na rok szkolny 2010/2011 do 10 września 2010 r.  

Jako ciekawostkę podajemy kilka danych statystycznych: 
W 2009 roku w gminie Sierakowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 

2200 rodzin. Na wypłatę oraz realizację wyżej wymienionych świadczeń Gmina 
otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 8.550.000 zł.

W 2009 r. wypłacono m.in.:
- zasiłki rodzinne w kwocie 3.192.143 zł; 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 296.200 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz-
kania (dodatek na dojazdy do szkoły) w kwocie 311.900 zł;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 
98.200 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) w kwocie 327.000 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 259.000 zł; 
- zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 873.018 zł. 

Urząd Gminy Sierakowice w ubiegłym roku wydał 7 131 decyzji w sprawach 
dotyczących świadczeń rodzinnych.  

Polsko-kaszubskie 
tablice drogowe

Pod koniec września ma zakończyć się montowanie 
polsko-kaszubskich tablic drogowych z nazwami 
miejscowości. Sierakowice są trzecią w powiecie 
kartuskim gminą (po Chmielnie i Stężycy), która 
posługuje się dwujęzycznym nazewnictwem geo-
graficznym. 

Możliwość wprowadzenia polskich i kaszubskich 
nazw miejscowości daje ustawa z 6 stycznia 2005 
r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym. Poza tym, w gminach, gdzie co 
najmniej 20 procent mieszkańców należy do mniejszo-
ści narodowej, etnicznej lub posługuje się językiem 
regionalnym, można wprowadzić język mniejszości 
jako język pomocniczy używany w kontaktach z wła-
dzami samorządu lokalnego. 

Dzięki tej ustawie od października 2007 roku Sie-
rakowice figurują w rejestrze gmin, w których język 
kaszubski jest traktowany jako język pomocniczy. 
W grudniu ubiegłego roku nasza gmina została wpi-
sana do kolejnego rejestru: gmin, na których obszarze 
są używane nazwy w języku mniejszości. To pozwo-
liło władzom podjąć starania o pozyskanie pieniędzy 
na wymianę tablic drogowych na dwujęzyczne. Koszt 
wymiany w całości jest finansowany przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina 
otrzymała na ten cel ponad 250 tys. zł. 

Do przetargu wpłynęło sześć ofert firm z całej 
Polski. Najkorzystniejszą złożyło Drogowe Centrum 
Produkcyjno-Handlowe BiG z Ługowa w gminie 
Świebodzin. Firma zobowiązała się wykonać zlecenie 
za kwotę ok. 102 tys. zł. Różnica pomiędzy kwotą 
otrzymaną z MSWiA a ofertą wykonawcy powróci 
do ministerstwa.

Zamiana tablic na dwujęzyczne obejmie nie tylko 
te oznaczające początek i koniec miejscowości, ale 
także drogowskazy w kształcie strzały. Łącznie wy-
mienionych zostanie 413 tablic. Firma, która wygrała 
przetarg na realizację tego zadania, zajmie się także 
demontażem dotychczasowych znaków i przekaza-
niem ich odpowiednim zarządcom dróg. 

A co stanie się z żółtymi tablicami z kaszubskimi 
nazwami miejscowości, tzw. „witaczami”, które od 
dwóch lat znajdują się przy wjeździe do większych 
miejscowości naszej gminy: Sierakowic, Kamienicy 
Królewskiej, Tuchlina, Gowidlina, Puzdrowa i Mo-
jusza?  Jak informuje Zbigniew Fularczyk, zastępca 
wójta, zostaną zdemontowane. 

AK
Foto: AK

Rolnicy debatowali o przyszłości 
małych gospodarstw
Kilkuosobowa grupa rolników naszej gminy, wraz z przedstawicielami referatu 
rolnictwa i Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wzięła udział w seminarium po-
święconym przyszłości małych gospodarstw rolnych na Kaszubach. Seminarium 
odbyło się 20 lipca w Żukowie. 

Szkolenie składało się z dwóch 
części – wizytacji gospodarstw oraz 
wystąpień prelegentów połączonych 
z debatą. Najpierw rolnicy obejrzeli 
kilka gospodarstw wielkotowarowych 
w gminie Żukowo, aby zaobserwować 
jak funkcjonują. Po wizytacji mieli 
możliwość wysłuchania m.in. przed-
stawiciela grupy producentów jabłek 
z gminy Łącko w woj. małopolskim 
oraz właściciela gospodarstwa agrotu-
rystycznego z powiatu bytowskiego. 

W Polsce dominują małe gospodar-
stwa. Nie zapewniają jednak one go-
dziwego dochodu swoim właścicielom. 
Wniosek z dyskusji nasuwa się jeden: 
przyszłość małych gospodarstw zależy 
od zdolności organizowania się w gru-
py producenckie, funkcjonujące jako 
jeden podmiot w relacjach między 
podmiotami skupiającymi i zaopatru-
jącymi oraz przetwórniami. 

Oprac. AK

Foto: Włodzimierz Siemieniuk

Obok polskiej nazwy Stara Maszyna pojawi się kaszubska 
Stôrô Maszina
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Remonty w strażnicach OSP
Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, podobnie jak inne obiekty 
użyteczności publicznej, wymagają systematycznych remontów. 
Tym bardziej, że nie służą wyłącznie druhom, ale lokalnej spo-
łeczności podczas różnego rodzaju uroczystości. 

W strażnicy w Kamienicy Królewskiej kilka tygodni temu 
zmieniono pokrycie dachowe. Płyty z eternitu zastąpiono blacho-
dachówką, a sufit ocieplono wełną mineralną. Wymieniono także 
kominki wentylacyjne. Na remont dachu strażacy otrzymali 20 tys. 
zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostała kwota 
– ponad 23 tys. zł – pochodziła z budżetu gminy. 

Ale to nie koniec prac modernizacyjnych w Kamienicy. W naj-
bliższym czasie zostanie wymienione okno na klatce schodowej 
oraz wentylacja wyciągowo-nawiewowa w świetlicy, kuchni 
i łazienkach. 

Remonty nie ominęły także największej jednostki w gminie. 
W garażu sierakowickiej OSP wylano posadzki żywiczne. Takim 
samym materiałem wykończono schody wejściowe. W świetlicy 
wymieniono sufit i zamontowano nowy system wentylacyjny oraz 
głośniki. Strażacy dysponują także nowym zestawem nagłaśniają-
cym do szkoleń oraz ekranem multimedialnym. 

AK
Foto: Adam Wróblewski

„Szafa” do suszenia ubrań 
i agregat dla sierakowickiej OSP
Komora grzewcza do suszenia ubrań i obuwia to kolejny zakup 
dla jednostki OSP w Sierakowicach. Mieści 5 kompletów ubrań 
strażackich letnich lub 5 grubych kurtek oraz buty. Komora to nic 
innego jak metalowa, szczelnie zamykana szafa, w której krąży cie-
płe powietrze. Jest wyposażona w termostat, szufladę na skropliny 
i króciec pozwalający podłączyć urządzenie do przewodu wen-
tylacyjnego. Koszt zakupu „szafy” do suszenia ubrań to niespełna 
1800 zł z opłatą za dostawę. 

OSP w Sierakowicach już wkrótce będzie dysponować stacjo-
narnym agregatem prądotwórczym. Jak na razie będzie to jedyna 
jednostka w powiecie wyposażona w tego typu urządzenie. W razie 
awarii agregat zapewni podtrzymanie energii w jednostce wiodą-
cej, jaką są Sierakowice i jej nieprzerwane funkcjonowanie. Koszt 
zakupu urządzenia wraz z kosztami dokumentacji i uzgodnień 
wynosi ok. 30 tys. zł. 

AK

Nowa posadzka w garażu remizy w Sierakowicach

W suficie zamontowano głośniki i wentylację  

…Miarą człowieka jest wielkość jego troski 
o drugiego człowieka…

Stanisław Staszic

Smutne wydarzenia kataklizmu powodzi, jaki dotknął wiel-
kie obszary naszej Ojczyzny, w rzeczywistości przerażające 
i bolesne, stały się wspaniałym sprawdzianem solidarności 
i braterstwa. I tak, jak to bywało już wielokrotnie, zwyciężyła 
po raz kolejny piękna idea odruchu serca przejawiająca się 
bezinteresowną pomocą, serdecznością i niespotykaną ofiar-
nością. Jestem dumny, że wśród rzeszy ludzi dobrej woli zna-
lazło się tak liczne grono mieszkańców naszej gminy. Z pełną 
świadomością i satysfakcją mogę stwierdzić, iż sprawdzian 

miary Waszego człowieczeństwa został zaliczony w sposób 
imponujący, bo tyle jest w nas z prawdziwego człowieka, ile 
możemy wykrzesać z siebie dla innych. 

Wszystkim ofiarodawcom, osobom prywatnym, firmom, 
instytucjom i tym dobrodziejom, którzy pragną pozostać 
bezimienni, składam gorące słowa podziękowania i najwyż-
szego uznania. Wasze otwarte i wyczulone na los drugiego 
człowieka serca, wielka ofiarność i hojność w niesieniu 
pomocy osobom, których nie znaliście – pozwala z ufnością 
i optymizmem patrzeć w przyszłość. Jestem zbudowany 
Waszą szlachetną postawą i waszymi działaniami. 

Z wyrazami szacunku i najwyższego uznania 
Tadeusz Kobiela – wójt gminy Sierakowice 
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„Piknik Królewski” to już tradycja Już po raz trzeci w Kamienicy Królewskiej zorgani-
zowano Piknik Królewski. Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Kamienica Królewska przy udziale Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Sierakowicach.

Na placu „starej składnicy” rozstawiono namioty, 
przygotowano estradę oraz specjalne miejsce do 
tańczenia wyłożone kostką betonową. Panie z KGW 
Kamienica Królewska przygotowały stoiska z napo-
jami, ciepłymi posiłkami i tradycyjnymi potrawami 
kaszubskimi. Ochronę przeciwpożarową zapewniała 
jednostka OSP z Kamienicy Królewskiej.

Tuż za placem składnicy biegną tory kolejowe, 
po których jeździła drezyna napędzana siłą mięśni 
podróżujących. Drezyną można było podróżować po 
obrzeżach Kamienicy bezpłatnie, co było niewątpliwą 
atrakcją, szczególnie dla dzieci. Dla najmłodszych 
przygotowano również dmuchane zjeżdżalnie, tram-
polinę, samochody akumulatorowe. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkursy prowadzone 
prze Pana Grotę z Lęborka, w których można było 
wygrać wiele ciekawych nagród rzeczowych. Jak co 
roku oblegane było stoisko z loterią fantową i watą 
cukrową. Dużo radości dzieciom sprawiły darmowe 
lody ufundowane przez sponsorów. Chętni mogli 
zakupić wyroby rękodzieła ludowego. 

III Piknik Królewski uświetniła swoim występem 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice. 

Impreza plenerowa była doskonałym miejscem do 
wręczenia pucharu oraz medali dla KS Kamienica 
Królewska za zajęcie I miejsca w grupie D2 junio-
rów – rocznik 1997. Puchar oraz medale wręczył Wójt 
Gminy Tadeusz Kobiela

Po części artystycznej, przygotowanej dla dzieci, 
przyszedł czas na blok przeznaczony dla dorosłych. 
Do tańca przygrywał zespół Pana Trepczyka. Wiele 
emocji i śmiechu było przy konkursach dla dorosłych. 
Dyskotekę po gwiazdami prowadził DJ PRZERWA, 
który przy pomocy światła i dźwięku zapewnił wy-
śmienitą zabawę do „białego rana”.

Piknik odwiedzili, jak co roku, nie tylko mieszkań-
cy, ale również licznie przybyli turyści. Organizatorzy 
zapowiadają już następny, pełen atrakcji i niezapo-
mnianej zabawy – IV Piknik Królewski.

Szczególne podziękowania za pomoc w przygoto-
waniu III Pikniku Królewskiego otrzymują: 

Mieszkańcy chcą korzystać 
z odnawialnych źródeł energii 
Gmina Sierakowice, jako jedyna w powiecie kartuskim, otrzymała 
dofinansowanie na zakup tzw. solarów, czyli kolektorów słonecz-
nych do pozyskiwania energii słonecznej. Sierakowicki projekt 

„Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji 
solarnych w gminie Sierakowice” znalazł się wśród czternastu 
z całego województwa pomorskiego, zakwalifikowanych do do-
finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość 
całego projektu wynosi niewiele ponad 1,5 mln zł, a dofinansowanie 
to wynosi 75 procent. 

Projekt wspólnie z Gminą Sierakowice przygotowało Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska. Zaintereso-
wanie mieszkańców wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 
było bardzo duże, jednak projekt dotyczył obszarów gminy objętych 
formą ochrony przyrody. Mowa tu o miejscowościach Gowidlino, 

Kamienica Królewska i okolic. Był to warunek, który znacznie 
zwiększył szanse projektu na uzyskanie dofinansowania. 

W efekcie 94 prywatne budynki mieszkalne w 12 miejscowo-
ściach gminy oraz 4 budynki użyteczności publicznej w Siera-
kowicach – Urząd Gminy, Ochotnicza Straż Pożarna, gimnazjum 
i przedszkole – zostaną wyposażone w kolektory słoneczne. Zostaną 
zakupione kompletne zestawy kolektorów w ilości 391. Rodzaj in-
stalacji solarnych został dopasowany indywidualnie dla każdego 
z obiektów z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepłą wodę, 
typu budynku oraz ilości użytkowników, a tych we wszystkich 
obiektach jest łącznie 1407. 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano akcję informa-
cyjną, mającą na celu promowanie proekologicznego stylu życia 
i wytworzenie nawyków oszczędnego korzystania z zasobów 
energetycznych. W ramach akcji zostaną przeprowadzone zajęcia 
dla przedszkolaków i uczniów gimnazjum. 

Instalacja kolektorów solarnych rozpocznie się wiosną.  
AK
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Wyniki drugiej tury wyborów 
prezydenckich
Od wyborów prezydenckich minęło sporo czasu. Wakacyjny numer „Wiadomości 
Sierakowickich” trafił do sklepów tuż przed rozstrzygającą turą wyborów, więc 
nie mieliśmy możliwości poinformować Czytelników o przebiegu głosowania w 
naszej gminie. Czynimy to zatem teraz. 

4 lipca, w drugiej turze wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybra-
ny został Bronisław Komorowski, którego pięcioletnia kadencja rozpoczęła się 
6 sierpnia, czyli z dniem złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym 
– wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu. 

Do walki o fotel prezydencki w drugiej turze stanęli: Bronisław Komorowski 
(PO) i Jarosław Kaczyński (PiS). Na kandydata PO głos oddało 53,01 procent 
Polaków, a na jego rywala – 46,99 procent. 

W powiecie kartuskim minimalnie zwyciężył Bronisław Komorowski, który 
otrzymał 26 347 głosów (50,28 %). O 292 głosy mniej otrzymał Jarosław Kaczyński 
– 26 055 (49,72 %). Frekwencja w powiecie wyniosła 60,57 procent. 

W gminie Sierakowice zdecydowane zwycięstwo odniósł Jarosław Kaczyń-
ski. Swój głos oddało na niego 5051 osób, czyli niemal 64 % głosujących. Na 
kandydata PO, Bronisława Komorowskiego, zagłosowało 2842 osób (36,01 %). 
Otrzymał on o 2209 głosów mniej niż kandydat PiS. Frekwencja wyniosła 62,38 
procent. Szczegółowe dane dotyczące przebiegu głosowania przedstawiono w 
poniższych tabelach.

Głosowanie w poszczególnych obwodach:

Siedziba Obwodowej  Imię i nazwisko kandydata

Komisji Wyborczej Jarosław Kaczyński Bronisław Komorowski

ZSP Sierakowice 891 462

Urząd Gminy Sierakowice 759 474

GOK Sierakowice 748 386

SP Sierakowice 296 302

SP Puzdrowo 484 210

ZS Gowidlino 646 384

OSP Kam. Królewska 298 187

SP Mojusz 302 181

SP Lisie Jamy 287 125

ZS Tuchlino 340 131

Liczba uprawnionych do głosowania i frekwencja:

Siedziba Obwodowej  Liczba Liczba Liczba Liczba Frekwencja
Komisji Wyborczej uprawnionych  wydanych głosów głosów (%)
 do głosowania kart oddanych ważnych 

ZSP S-ce 2082 1363 1363 1353 65,47

UG S-ce 1842 1240 1240 1233 67,32

GOK S-ce 1792 1142 1142 1134 63,73

SP S-ce 996 602 602 598 60,44

SP Puzdrowo 1093 702 702 694 64,23

ZS Gowidlino 1635 1043 1043 1030 63,79

OSP Kam. Królewska 848 490 490 485 57,78

SP Mojusz 876 488 488 483 55,71

SP Lisie Jamy 810 414 414 412 51,11

ZS Tuchlino 765 483 483 471 63,14

Gmina Sierakowice
razem 12739 7967 7967 7893 62,54

AK
Źródło danych: www.pkw.gov.pl  

„BHP Dobek” – p. Dobek, 
„Marcjan” – p. Marcińscy, 
„WE-met” – p.Wenta, 
Wójt Gminy Sierakowice – p. Tadeusz Kobiela, 
Starosta Kartuski – p. Janina Kwiecień, 
p. Komorowscy,
p. Ewa Drywa,
p. Herczuk,

„Królewiczanka” – p. Krause,
Ubojnia Drobiu – p. Gosz,
p. Zarębscy,
p. Gródeccy,
Firma „Kolanko”,
Sklep Księgarnia ALA,
Sklep „1001 Drobiazów”
Sklep Optyk p. Teresa Rydel

Foto & tekst: Adam Kobiela „ADKO 2010”
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Jak długo trwa Pańska pasja motocyklowa?
Zaczęło się już dawno. Za młodych lat jeździłem na motorynkach, 
„wuesce”, ale to były zupełnie inne motory niż obecnie. Trzy lata 
temu, za namową szwagra, kupiłem pierwszego choppera i tak to 
się zaczęło. Jest to mój pierwszy duży motocykl.

Na jakim motorze zaczynał Pan jeździć?
Na czeskiej Jawce. Miałem wtedy 16 lat. Kiedy było to możliwe, 
jeździłem na MZK wujka, pierwszych WSK 125, później 127. Od 
trzech lat jeżdżę na chopperach i zawsze w sezonie razem ze 
znajomymi robimy powyżej 10 tys. km. W tym roku przejechałem 
już 9 tys. kilometrów. 

Czyli ma Pan grono znajomych podzielających motocy-
klową pasję?

Samemu źle się jeździ. Raźniej jest w grupie. Często jeździmy 
w grupach kilkuosobowych.  

Czy żona podziela Pana pasję?
Tak, żona od czasu do czasu jeździ ze mną, np. na imprezy. Na 
początku sierpnia, na zaproszenie wójta Chmielna, braliśmy udział 
w festynie „Bezpieczne Chmielno”. Była to impreza organizowana 
wspólnie z policją. Jeszcze wcześniej zaprosiły nas także władze 
Przodkowa na „Dni Przodkowa”. 

Skąd pomysł, aby zorganizować zlot motocyklowy? 
Od trzech lat jeździmy na zloty motocyklowe w Kępicach i Po-
lanowie. Są to największe zloty na Pomorzu. Jest tak, że zawsze 
my jeździmy, a u nas nic. Możemy tam jechać, to dlaczego nie 
mogą do nas przyjechać inni, przecież impreza jest świetna. I tak 
w ubiegłym roku zorganizowaliśmy jednodniowy zlot motocyklowy. 
Ładnie nam wyszło jak na pierwszy raz – przyjechało prawie 300 
motorów. Więc teraz zorganizowaliśmy zlot trzydniowy. Rozpoczął 
się w piętek, a zakończył w niedzielę. Był bardzo udany.

Ilu motocyklistów przyjechało na Sosnową Górę w tym 
roku? Z jakich miejscowości? 

Przyjechali z całej Polski – m.in. z Katowic, Środy Śląskiej, Malborka. 
W zlocie uczestniczyło ok. 1200 osób.  

Impreza zatem się udała.
Tak, chociaż pozostaje pewien niedosyt, bo w sobotę mogło nas 
odwiedzić więcej osób.

A nie było przeszkodą to, że 
w tym samym czasie w Siera-
kowicach odbywał się Festi-
wal Kultury Łowieckiej? 

Wydaje mi się, że nie. To są zupeł-
nie inni ludzie i inna mentalność. 
W tym samym czasie w Sulęczynie 
odbywał się „Jazz w lesie” i ta im-
preza „odebrała” nam więcej uczest-
ników. W ubiegłym roku też na niej 
byliśmy, bo wtedy zlot odbywał się 
14 sierpnia. Teraz przenieśliśmy im-
prezę na ostatni weekend lipca, bo 
później robi się zimniej i mniej osób 
jeździ z namiotami. Specjalnie dla 
uczestników przygotowaliśmy pole 
namiotowe, obsialiśmy trawą. 

Najbardziej widowiskowym 
momentem zlotu była para-
da ulicami Sierakowic. Czy 
wszyscy motocykliści wzięli 
w niej udział?

Udział w paradzie nie był obowiązkowy. Uczestniczyło w niej około 
sześciuset motocyklistów. Taka wolna jazda – podczas takiej parady 
jedzie się z prędkością 5 km na godzinę – nie służy motorom. A gdy 
jest ciepło, to wszystko dodatkowo się nagrzewa. To jest bardzo 
męczące dla maszyn. Ale widać, że parada bardzo podobała się 
mieszkańcom, bo bardzo entuzjastycznie reagowali. 

Oprócz występów zespołów rockowych w programie 
zlotu były także konkursy.

Tak, było m.in. przeciąganie liny, ciągnięcie gumy i wiele innych. 
I jak to zwykle na zlotach bywa, wygraną była zgrzewka piwa. 
Tu liczy się przede wszystkim dobra zabawa, a nie rodzaj motoru. 
A motory wszystkie są ładne i każdy ma swój urok. Na zlocie chodzi 
o to, że się chodzi po polu biwakowym i ogląda maszyny. I widzimy: 
ten wstawił dodatkową lampkę, inny tasiemkę przyczepił. Są tacy 

„fanatycy”, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, co na każdy zlot 
inaczej swoją maszynę podrasują. Albo młodzi chłopcy jeżdżący 
na crossach, co potrafią motor „zarżnąć”, ale całą noc poświęcą 
na naprawę, aby rano móc dalej jeździć. 

Czy na zlocie można było obejrzeć nietypowe motocykle?
Tak, były trajki, czyli trójkołowce zbudowane z części motocykla 
i samochodu. Były także junaki, polskie motocykle z lat sześćdzie-
siątych – na chodzie, odmalowane. Mają one taki charakterystyczny 
dźwięk silnika. 

Ale zlot to nie tylko dobra zabawa. Uczestnicy mieli 
możliwość honorowego oddania krwi. 

Osiemnaście osób oddało krew. Być może było to za mało rozpo-
wszechnione. Zgłosiliśmy do stacji krwiodawstwa chęć honorowego 
oddania krwi. Chcieliśmy, aby odbyło się to w sobotę, bo wtedy zainte-
resowanie byłoby większe, ale zaproponowano nam piątek. Przyjechał 
specjalny ambulans, jego ekipa pobierała i od razu badała krew.  

W sobotę ratownik medyczny i pielęgniarki przeprowadzili 
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Sam byłem zdziwiony, że 
tak wiele osób było zainteresowanych pokazem. 

Jakie ma Pan plany na przyszły rok? 
W przyszłym roku także organizujemy zlot. Nie poddamy się. Pla-
nujemy w tym samym terminie, czyli ostatni weekend lipca i praw-
dopodobnie w tym samym miejscu. Wyciągnęliśmy wnioski z obu 

II Kaszubski Zlot Motocyklowy
Rozmowa z Andrzejem Drywą, właścicielem Prywatnego Przedsiębiorstwa Produkcji Betonu DRYWA, 
pomysłodawcą i organizatorem Kaszubskiego Zlotu Motocyklowego oraz prezesem Stowarzyszenia 
Kaszubskich Motocyklistów „Czarty”

Najciekawsze pojazdy biorące udział w zlocie to trajki 
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dotychczasowych zlotów i ten przyszłoroczny bardziej dopniemy. 
W tym roku zaprosiliśmy dużo zespołów i liczyliśmy na większą 
widownię, zwłaszcza w sobotę. Na razie zastanawiamy się, jakie 
gwiazdy zaprosić, bo Oddział Zamknięty przyciągnął sporo ludzi. 

Proszę powiedzieć szerzej o Stowarzyszeniu Kaszubskich 
Motocyklistów „Czarty”.  

Stowarzyszenie powstało w ubiegłym roku. Pierwszym prezesem 
była Marlena Bach, a obecnie ja jestem prezesem. Jest nas około 
dwudziestu. Mamy swoje logo, flagi, barwy – wszystko to nas 
wyróżnia. 

W ubiegłym roku Stowarzyszenie zorganizowało imprezę 
„Mikołaje na motocyklach”.

W tym roku także planujemy wyjazd Mikołajów na motocyklach. 
Inne gminy wiedzą, że jesteśmy i nas zapraszają. Nam nie chodzi 
o to, aby przepędzić przez wioskę 200 na godzinę. Nie, my przed 
wioską zwalniamy do 30 i dostojnie wjeżdżamy. Nasze motocykle 
lśnią, a jak  nam zaklaszczą, to jest bardzo dobrze. Dlatego to 
się robi, dla pokazania się. Jesteśmy trochę samolubni i chcemy 
być podziwiani. Nie zależy nam na szybkości, chcemy, żeby było 
bezpiecznie. Podczas tegorocznego zlotu chciałem zorganizować 
także egzamin na kartę motorowerową. Nie udało się, bo wcześniej 
szkoły organizowały takie kursy, ale może w przyszłym roku uda 
się. Dla wielu młodych ludzi dodatkową atrakcją byłoby zdanie 
egzaminu w dniu zlotu.

Jest to zatem propagowanie bezpiecznych zachowań 
wśród młodych ludzi, aby jeździli bezpiecznie. 

Tak, nawet podczas zlotu wydzielone zostały specjalne strefy dla 
publiczności, a tak zwane rykowisko było w zupełnie innym miej-
scu. Tam można było bezpiecznie jeździć na quadach i crossach. 
Poza tym był punkt pierwszej pomocy, bo zdarza się, że ktoś się 
przypali lub coś innego się stanie. 

Kolumnę motocykli ulicami Sierakowic prowadził Andrzej Drywa z żoną Ewą

Według nas zlot się udał. Było świetnie, tylko mogła być więk-
sza frekwencja. I co ważne: jeśli ludzie nie są zwolennikami takiej 
imprezy, to żeby przynajmniej nam nie przeszkadzali. 
Dla nas, jako organizatorów, ważne były słowa odjeżdżających: 
do następnego razu. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Agnieszka Król

Foto: AK

W paradzie uczestniczyli także wielbiciele quadów
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Foto: Mateusz Drywa

II Kaszubski Zlot Motocyklowy
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Tradycyjnie ostatni weekend lipca to 
święto folkloru i muzyki myśliwskiej. 
Tegoroczny Festiwal Kultury Łowieckiej 
trwał zaledwie dwa dni. Występy ze-
społów mogliśmy oglądać  31 lipca rów-
nocześnie na scenach w Sierakowicach 
i Ostrzycach oraz 1 sierpnia na Jarmarku 
św. Dominika w Gdańsku. 

Festiwal zainaugurowała parada 
uczestników ulicami Sierakowic. Przy 
Ołtarzu Papieskim mszę św. hubertowską 
odprawił ks. Andrzej Kos – diecezjalny 
duszpasterz leśników i myśliwych. Dalsza 
część festiwalu miała miejsce w am-
fiteatrze Szerokowidze. Tam najpierw 
zaprezentowały się poczty sztandarowe 
kół łowieckich, a po nich można było wy-
słuchać koncertów muzyki myśliwskiej. 
Zagrał Zespół Leśników M22 z nadleśnic-

twa Strzebielino i Zespół Reprezentacyjny PZŁ Capella Zamku Rydzyńskiego. 
Na scenie wystąpiły także zespoły folklorystyczne polskie i zagraniczne. Pu-

bliczność głośno oklaskiwała występ naszego rodzimego Zespołu Pieśni i Tańca 
Sierakowice. Bardzo spodobały się także koncerty dziecięcej grupy Kozackie 
Dżury z Ukrainy oraz gości z Serbii – grupy 14. Oktobar. Najwięcej entuzjazmu 
wśród sierakowickiej publiczności wzbudził jednak koncert Don Vasyla i Cy-
gańskich Gwiazd. Półtoragodzinny występ to nie tylko powszechnie znane pieśni, 
ale także niezwykle żywiołowy taniec w wykonaniu pięknych tancerek. 

Festiwalowi, jak co roku, towarzyszył szereg imprez dodatkowych. 21 lipca 
w Sierakowicach otwarto wystawę „Myśliwskie instrumenty muzyczne” z kolekcji 
Piotra Grzywacza. Dwa dni później w GOK w Somoninie otwarto wystawę „Uroki 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”. Natomiast w piątek 30 lipca w amfiteatrze 
Szerokowidze odbyły się międzynarodowe warsztaty taneczne. Uczestniczyły 
w nich zespoły z Sierakowic i Tuchlina, a także Mali Hopowianie oraz goście 
z zagranicy – grupy z Serbii i Ukrainy. Efektem warsztatów był wspólny taniec 
zaprezentowany publiczności podczas festiwalu. Dofinansowanie na realizację 
projektu pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 

VII Festiwal Kultury Łowieckiej zakończył się koncertem Barwy Folkloru na 
Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. 

AK
Foto: AK

Termomodernizacja 
szkoły podstawowej i przedszkola
Trwa modernizacja budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Sierakowi-
cach. Inwestycja jest realizowana w ramach powiatowego projektu „Termomo-
dernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Na termomodernizację udało się uzyskać 
dofinansowanie w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 2 
mln zł. Całość inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł.  

Inwestycja obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i stropoda-
chów wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenie 
elewacji i instalację wentylacji. Dodatkowo wymieniony zostanie piec i instalacja 
centralnego ogrzewania. Zdemontowany zostanie także charakterystyczny komin. 
Nowy będzie niższy i wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Zmoder-
nizowana zostanie także instalacja odgromowa i elektryczna. 

Wykonawca inwestycji – firma Elwoz – został zobligowany do przeprowadze-
nia prac niezakłócając prawidłowego funkcjonowania szkoły, dlatego w okresie 
wakacyjnym wykonano większość prac wewnątrz budynków. Wszystkie prace 
mają zakończyć się pod koniec listopada. 

AK
Foto: AK

Prace termomodernizacyjne 
przy przedszkolu samorządowym

Tradycją Festiwalu Kultury Łowieckiej jest 
msza hubertowska sprawowana przy Ołtarzu Papieskim

Zespół 14. Oktobar z Serbii
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II etap projektu unijnego „Za pan brat z nauką” 
w Zespole Szkół w Gowidlinie

W Zespole Szkół w Gowidlinie w roku szkolnym 
2010/11 realizowany będzie II etap projektu unijnego pt.: 
„Za pan brat z nauką” – wyrównywanie szans edukacyj-
nych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Głównym celem programu jest wspomaganie uczniów w rozwijaniu podsta-
wowych umiejętności matematyczno–przyrodniczych oraz kompetencji nauko-
wo–technicznych i komunikacji językowej. Dla uczniów szkoły podstawowej 
prowadzone będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i koło przy-
rodnicze, natomiast dla uczniów gimnazjum zajęcia wyrównawcze z matematyki  
oraz koła zainteresowań: biologiczno–chemiczne, geograficzne, matematyczne, 
fizyczne i języka angielskiego. Ponadto uczniowie będą korzystać z pomocy 
specjalistycznej: logopedycznej, terapeutycznej i psychologicznej.

Projekt „Sięgaj po wiedzę”
Dodatkowy nabór dla uczniów
Informujemy, że dodatkowa, uzupełniająca rekruta-

cja na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Sięgaj 
po wiedzę” – program wyrównywania szans uczniów 
z Zespołu Szkół w Tuchlinie trwać będzie w dniach 
27–31 sierpnia 2010 w godzinach 10.00–13.00.

Zainteresowanych rodziców i uczniów prosimy 
o składanie wniosków dostępnych w Biurze pro-
jektu.

Wiruje w tańcu kolorowa spódnica Andrzej Olszewski namówił Don Vasyla na zażywanie tabaki (foto: Mirosław Chaber)

Międzynarodowe warsztaty taneczne
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Po raz pierwszy Biesiada Kaszubska 
w Sierakowicach

Rocznica urodzin kaszubskiego drzymality
9 września 2010 mija 140 rocznica urodzin Augustyna Pawelczyka, jednego 
z drzymalitów pomorskich. W związku z powyższym chciałbym przypomnieć 
treść artykułu, jaki ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” w dodatku „Rejsy”  
nr 226 z 1957 roku. Artykuł ten został napisany przez jego syna Antoniego 
Pawelczyka-Bachledę zmarłego w tym roku w wieku prawie 100 lat. Tekst 
ten został  uściślony przeze mnie na podstawie zebranych  informacji.

Prawnuk Augustna Pawelczyka – Janusz Pawelczyk

Mój ojciec – kaszubski Drzymała

Życie Augustyna Pawelczyka
Walka Augustyna Pawelczyka z władzami pruskimi rozpoczęła się 
4 stycznia 1899, gdy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierakowicach 
zgłaszał urodzenie drugiego z kolei syna imieniem Jan. Urzędnik, 
aptekarz nazwiskiem Wiehe, członek osławionej H.K.T. pobierający 
z racji swego stanowiska Ostmarkenzulagi1, w dokumencie uro-
dzenia zniekształcił nazwisko, wpisując Pawelschik. Zgłaszający 
urodzenie syna Pawelczyk, który poza językiem polskim władał 
świetnie i niemieckim, widząc, że urzędnik w dokumencie zniem-
czył mu nazwisko, odmówił podpisu, żądając poprawienia nazwiska 
na brzmienie i pisownię polską. Wiehe odburknął, że napisał tak 
jak uważał za stosowne i że zgłaszający jako „Pole” nie ma tu nic do 
gadania i nie jest uprawniony do tego, by urzędnikowi pruskiemu 
zwracał uwagę jak ma postępować.

Sprawa niepodpisania znalazła się w sądzie powiatowym w Kar-
tuzach i ten zawyrokował skazać Pawelczyka na tydzień aresztu 

i 25 marek grzywny. Pawelczyk 
jednak nie dał za wygraną i za-
skarżył wyrok do sądu prowin-
cjonalnego w Gdańsku, który 
wyrokiem z dnia 17 marca 1899 
r. orzekł, że „...nazwisko dziecka 
i jego rodziców brzmi Pawelczyk 
oraz brzmienie imienia dziecka 
brzmi Jan...”

To był początek zmagań Pa-
welczyka z zaborcą. Bo choć 
miejscowi hakatyści na razie 
uspokoili się, jednak czekali 
tylko sposobnej okazji i chwili, 
by powetować sobie doznane 
upokorzenie. A okazja wnet się 
nadarzyła.

Swoje dotychczasowe gospodarstwo w Tuchlinie (po straszliwym 
huraganie, który zmiótł mu z powierzchni ziemi dom mieszkalny) 
Pawelczyk na przełomie 1900/1901 roku odsprzedał sąsiadowi, 
a sam nabył 28 morgową (ok. 7 ha) działkę z majątku, który parce-
lował Jakub Krebs. Przez pewien czas zamieszkał w części pałacu 
dawnych właścicieli Sierakowic – Łaszewskich. Z postawieniem 
stodoły nie było kłopotu, sprawa zezwolenia na budowę poszła 
gładko. Ale prusactwo nie spało. Gdy w następnym roku Pawelczyk 
przedłożył władzom pruskim plany budowy domu mieszkalnego, 
wójt Hübner, w oparciu o politykę zaborcy, która postanawiała 
wszelkimi sposobami rugować Polaków z ziemi, nie udzielił zezwo-
lenia. Ponieważ zajmowane mieszkanie w części pałacu musiał opu-
ścić, cóż wobec tego miał robić? Pomysłowości podobno polskiemu 

Augustyn Pawelczyk

Po raz pierwszy w Sierakowicach odbyło się 
doroczne święto powiatu kartuskiego – Biesiada 
Kaszubska. 17 lipca na scenie amfiteatru Szeroko-
widze zaprezentowały się zespoły folklorystyczne 
z zaprzyjaźnionych powiatów, a gwiazdą wieczoru 
był zespół Feel.

Święto powiatu rozpoczęło się przemarszem ko-
rowodu zespołów folklorystycznych od Gminnego 
Ośrodka Kultury do amfiteatru. Na scenie najpierw 
wystąpili reprezentanci czterech zaprzyjaźnionych 
powiatów: Dziecięcy Zespół Góralski Zornica (po-
wiat tatrzański), Akademicki Zespół Folklorystycz-
ny Masovia (powiat łowicki) oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Kostrzanie (powiat świdnicki). Nasz powiat 
reprezentował Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 
Sierakowice.  

Imprezie towarzyszył kiermasz prac twórców 
ludowych i park rozrywki dla najmłodszych. Kto 
zgłodniał, mógł skosztować pysznych potraw i sma-
kołyków przygotowanych przez panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich. 

Biesiada Kaszubska to nie tylko muzyka folko-
wa. Zespół Funny Sunny Company ze Świnoujścia 
wykonał covery znanych utworów polskich i za-
granicznych. Tuż po nich wystąpił kabaret Ciach, 
którego skecze rozbawiły publiczność. Młodsza część 
widowni niecierpliwie czekała na występ gwiazdy 
wieczoru. Zespół Feel nie zawiódł. Zagrał swoje 
największe hity – „Jak anioła głos”, „Jest już ciemno”, 

„Pokonaj siebie”, a publiczność świetnie się bawiła. 
Organizatorzy szacują, że w koncercie uczestniczyło 
10 tysięcy osób.  

AK
Foto: GOK
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chłopu nie brakuje. Na podwoziu 
wielkiej dworskiej młockarni, po 
odpowiednim rozszerzeniu kon-
strukcji, po cichutku w stodole 
buduje wóz cygański o długości 
7,5 metra i 3,20 m szerokości, 
urządza w nim pokoik i kuch-
nię i wczesnym rankiem dnia 4 
kwietnia 1905 r., po wpakowaniu 
do wozu mebli i dzieci, wytacza 
wóz przed stodołę. I mieszka 
w nim.

Prusaków ogarnęła pasja. Nie-
bawem zjawił się żandarm i wle-
pił „cyganom” karę za to, iż... 
stanęli za blisko stodoły, gdyż 
dym z komina wozu mógłby 
spowodować pożar stodoły. 
Następnego dnia Pawelczyk zapłacił sztraf2 za to, że przy wozie 
nie było drabiny, bosaka i innych urządzeń przeciwpożarowych. 
W trzecim dniu żandarm znów przyniósł nakaz wyjazdu z wio-
ski, gdyż cyganom nie wolno było pozostawać dłużej w jednym 
miejscu niż 24 godziny, a także „sztraf” za przebywanie na tym 
miejscu ponad dobę. I tak szły „sztrafy” za „sztrafami” o każde 
by najbłahsze niedopatrzenie. A Pawelczyk jeździł wozem raz 20 
metrów do przodu, drugiego znów dnia do tyłu.
„Sztrafy” płacił, ale nie skapitulował, a wydał jeszcze ostrzejszą 

walkę prusactwu. Posiadał bowiem akt nabycia parceli, w którym 
„Fiskus” zapewnił nabywcom prawo wznoszenia na nabytych 
działkach zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. I znowu 

sprawa oparła się o sąd. W instancji powiatowej w Kartuzach chłop 
przegrał, przegrał również w prowincjonalnym sądzie w Gdańsku. 
Ten orzekł, że powód jako „zu hater Pole”(twardy Polak) nie może 
nie tylko uzyskać zezwolenia na budowę domu, ale również nie 
może być prawnym nabywcą ziemi pochodzącej z parcelacji dóbr 
fiskalnych (rządowych). W końcu jednak sprawa znalazła się w Lan-
desgerichcie w Lipsku i ten sąd przyznał Pawelczykowi prawo na 
wzniesienie domu i poprzednie wyroki w tej mierze uchylił.

Już teraz nikt nie śmiał mu przeszkadzać i drzymalita w spokoju 
gromadził budulec pod dom, gdy pewnego wrześniowego poranka 
1907 r. zastał w drzwiach wozu wbity nóż .Ten znak przeszedł jego 
granice wytrzymałości. Spojrzał na swych siedmioro drobnych 
dzieci – nie było rady, sprzedał co rychlej gospodarstwo również 
Kaszubie – Albrectowi Okrojowi z Sierakowic i nabył w Dobrze-
winie pod Gdynią inne gospodarstwo z zabudowaniami. Na go-
spodarstwie tym pracuje jego wnuk.

Na nowym miejscu nie spoczął jednak, a dalej prowadził walkę 
o polską mowę. Potajemnie uczył dzieci w swoim domu mowy i pi-
sma polskiego. W pobliskim Kielnie brał czynny udział w pracach 
Kółka Rolniczego i Banku Ludowego, był też  jednym z jego zało-
życieli. W domu Pawelczyka odbywały się schadzki miejscowych 
i dalszych patriotów. Tu było najzagorzalsze ognisko propagandy 
w czasach przed pierwszą wojną światową, tu też często bywał 
niezmordowany Antoni Abraham. Pawelczyk umierając miał lat 
71.Odznaczony był „Krzyżem Niepodległości”.

Jego syn
Przypisy: 
1. Ostmarkenzulagi – dodatkowe pobory w pruskich markach, 
potocznie „łapówki”
2. Sztraf – mandat

Stodoła, która stała do lat 70. XX w. 
koło cmentarza w Sierakowicach
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Imprezy towarzyszące: 
- stoiska Kół Gospodyń Wiejskich
- kiermasze 
- kuchnia kaszubska
- atrakcje dla najmłodszych

Realizatorzy:
- Wydział Rolnictwa Gminy Sierakowice 
- GOK Sierakowice

Organizatorzy:
- Parafia pw. MB Częstochowskiej w Tu-
chlinie
- Wójt Gminy Sierakowice

Sponsorzy Strategiczni:

Sponsorzy:

Patronat Medialny:

Program:
11.45 – zbiórka żniwiarzy z wieńcami przy 
kościele pw. M.B. Częstochowskiej w Tu-
chlinie
12.00 – Msza święta 
13.00 – korowód dożynkowy wyrusza do 
amfiteatru Szerokowidze

Amfiteatr Szerokowidze
13.30 – powitanie gości 
- tradycyjne przekazanie bochna chleba 
Gospodarzom Gminy przez Starostów 
Dożynek 
- podziękowanie rolnikom za pracę przez 
Wójta Gminy Tadeusza Kobielę
- koncert Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”
- konkursy dożynkowe (na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, na kołacz dożynkowy, 
na nalewkę i miód kaszubski)
15.00 – Turniej Professional STRONG MAN 
o tytuł „Mocarza Dożynkowego 2010”
17.00 - koncert zespołu OKTAVA
- przedstawienie sponsorów, ofiarodawców
- ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie 
nagród
19.00–22.00 – koncert zespołu DISCO FULL

Zapraszamy w niedzielę 
29 sierpnia 2010 r.

Myśliwskie instrumenty muzyczne 
w GOK
Gminny Ośrodek Kultury przygotował wystawę poświęconą myśliwskim instru-
mentom muzycznym, którą można oglądać do końca września. Prezentowane na 
niej różnego rodzaju rogi myśliwskie i kolekcja plakatów z imprez promujących 
muzykę myśliwską pochodzą z bogatych zbiorów Piotra Grzywacza z Tucholi. 
Wystawę otwarto 21 lipca z udziałem właściciela eksponatów i zaproszonych 
gości. Ekspozycja jest częścią Festiwalu Kultury Łowieckiej Knieja - corocznej 
imprezy promującej myśliwskie tradycje. 

O życiowej pasji Piotra Grzywacza opowiedziała Emilia Reclaf, która przy-
gotowała wystawę. Pan Piotr niemal całe życie zawodowe związał z Zespołem 
Szkół Leśnych w Tucholi. Od 1983 roku jest inicjatorem i organizatorem co-
rocznych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej 
prezentowanych z okazji Dni Borów Tucholskich. Jest dyplomowanym jurorem 
konkursów sygnałów myśliwskich. Koncertował na rogu w Niemczech, Holandii, 
Czechach, Białorusi, Austrii, Belgii, Francji i Norwegii. Sztuki posługiwania się 
rogiem myśliwskim wyuczył dwóch synów oraz liczne grono uczniów Techni-
kum Leśnego w Tucholi. Jest autorem sygnału „Jenot na rozkładzie”, „Marsza 
Tucholskiego NR 1” oraz trzech części książki „Czar myśliwskiego rogu”. Za-
początkował w Polsce klasyfikację sygnałów myśliwskich i organizację Mszy 
Hubertowskiej z okazji Dni Borów Tucholskich. Zgromadzone na wystawie 
eksponaty pochodzą z prywatnego Muzeum Sygnałów Myśliwskich pana Piotra, 
które utworzył trzy lata temu. 

Pan Piotr zdradził słuchaczom, że od dawna kolekcjonuje przedmioty związane 
z muzyką myśliwską. Oprócz instrumentów muzycznych, czyli rogów, są to także 
m.in. plakaty promujące festiwale muzyki myśliwskiej, zapisy nutowe sygnałów 
oraz odznaki i medale będące pamiątkami z konkursów. 

W bogatych zbiorach Piotra Grzywacza znajdują się różne rodzaje rogów – 
od kieszonkowych tzw. Clewinga, poprzez sygnałówki, rogi pruskie, francuskie, 
pszczyńskie (tzw. Plessa) i par force. Niektóre z instrumentów pochodzą z XIX 
wieku. Warto wiedzieć, że róg Plessa zawdzięcza swoją nazwę księciu Janowi 
Henrykowi XI z dynastii Hochbergów z Pszczyny (Hochberg von Pless). Hoch-
bergowie należeli do najbogatszych śląskich rodów i najpotężniejszych w całej 
Rzeszy Niemieckiej. Wspomniany książę na przełomie XIX i XX wieku wydawał 
drukiem nuty sygnałów myśliwskich i propagował używanie tego instrumentu. 

Pan Piotr Grzywacz nie tylko ciekawie opowiadał 
o rodzajach rogów myśliwskich, ale także demonstrował 

różne rodzaje sygnałów

Róg myśliwski z początku XIX wieku
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Starostowie dożynek 
W tym roku starostami gminnych dożynek będą państwo Gabriela 
i Zenon Skrzypkowscy z Sierakowskiej Huty. Państwo Skrzyp-
kowscy od osiemnastu lat prowadzą wspólnie 13,5-hektarowe 
gospodarstwo rolne. 

Jak w większości gospodarstw w naszej gminie, grunty rolne 
państwa Skrzypkowskich to głównie klasa V i VI. Teren mocno 
pofałdowany, strome stoki bardzo trudne w uprawie. Pan Zenon, 
aby prosperować, podejmuje wszystkie rodzaje działalności dające 
dochód. Produkcja rolnicza jest ukierunkowana na chów bydła 
– żywca wołowego, dodatkowo prowadzi chów trzody chlewnej 
oraz koni. Takie kierunki wyznacza struktura i położenie użytków 
rolnych. W gospodarstwie są wszystkie maszyny mechanizujące 
pracę, oprócz kombajnu zbożowego. Pan Zenon jest obdarzony 
smykałką do mechanizacji i robót technicznych. Wiele prac 
remontowych i budowlanych wykonuje samodzielnie, obniżając 
znacznie koszty w gospodarstwie. Ponadto jako hobby, oprócz za-
miłowania do koni, traktuje tworzenie wyrobów z metaloplastyki. 
Wszystkie tego typu elementy w domu i zagrodzie wykonał sam, 
a ma się czym pochwalić. Jest przykładem tego, że dobry rolnik to 
człowiek wszechstronny, potrafiący być ekonomistą, menadżerem, 
ale również samodzielnie umiejącym wykonać wiele robót. Musi 
korzystać z techniki oraz dobrze rozumieć przyrodę i doceniać jej 
naturalne piękno. Zasady, którymi kieruje się w gospodarstwie, 
to: elastyczność, otwartość na postęp i koniunkturę rynkową, przy 
zachowaniu ostrożności  i rozwagi finansowej.

Pani Gabriela zajmuje się, jak większość naszych gospodyń, 
prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci oraz pomaganiem 
mężowi, szczególnie w produkcji zwierzęcej. Pani Gabriela jest 
wspaniałą gospodynią i doskonałą kucharką. Umiejętność produkcji 

dobrych wyrobów kulinarnych i smacznych wypieków cukierni-
czych pozwala dodatkowo uzupełniać budżet rodzinny. Planuje 
wykorzystać walory położenia swojego gospodarstwa w pięknym 
krajobrazie u źródeł rzeki Słupi, posiadanie koni i bryczki oraz 
możliwość żywienia gości do uruchomienia szeroko rozumianej 
działalności agroturystycznej. Jej dewiza to: sumienność, czystość 
i porządek, wrażliwość na piękno i drugiego człowieka.

Marian Regliński
Foto: M. Regliński

Rodzina Skrzypkowskich

Zapewne każdy pamięta fragment „Pana Tadeusza” opisujący grę Wojskiego 
na rogu bawolim:

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha.
I zagrał: róg jak wicher niewstrzymanym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.

Rogi zwierzęce były pierwszymi instrumentami wykorzystywanymi przez 
człowieka do porozumiewania się podczas polowań, ale – jak zapewnia pan 
Piotr – grają kiepsko, nie wydając pięknych, bogatych dźwięków. Zapewne nasz 
wieszcz narodowy - Adam Mickiewicz - przesadził z opisem mocy i czystości 
brzmienia rogu bawolego. 

Na wystawie w GOK, oprócz myśliwskich instrumentów muzycznych, można 
zobaczyć także oryginalny strój trębacza francuskiego oraz wykonany przez 
Piotra Grzywacza róg tucholski.  Jest to niezwykłych gabarytów róg wykonany 
z drzewa sosnowego. 

AK
Foto: AK

Radość, która przemienia się w „dziękuję”, 
jest najlepszą wdzięcznością

                                Gotthold Ephraim Lessin

Nauczyciele i Uczniowie 
Zespołu Szkół w Gowidlinie

składają serdeczne podziękowania
Wójtowi Gminy Sierakowice

Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
o. Sierakowice

Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierakowicach

Prezesowi Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach

Parafialnemu Zespołowi „Caritas” 
w Gowidlinie

oraz 

Radzie Rodziców przy Zespole Szkół 
w Gowidlinie

za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe 
przy organizowaniu imprez, uroczystości 

i wycieczek szkolnych 
w roku szkolnym 2009/2010.

W imieniu Dyrekcji
Zespołu Szkół w Gowidlinie

Danuta Tandek

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają pani Wiesławie Płotce 

dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
Gimnazjum w Sierakowicach 
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Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego

Regaty 
na Jeziorze Gowidlińskim
W dniach 31 lipca – 1 sierpnia na przystani w Gowidlinku 
odbyły się Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartu-
skiego. Łącznie na wodę wypłynęło 22 jachtów różnych klas: 
optymist, omega, vaurien oraz jachty kabinowe. W regatach 
wzięło udział 34 żeglarzy, reprezentujących uczniowskie klu-
by takie jak: UKS Wiking, UKS Florek, UKŻ Lamelka, Szkoła 
Żeglarstwa T. Kaczmarka, jak również niezrzeszeni armatorzy 
prywatni. Warunki do regat były znakomite. Przez cały czas 
trwania zawodów dopisywała słoneczna pogoda. Momentami 
były mocne podmuchy wiatru, ale na szczęście nie doszło do 
żadnej wywrotki. Najbardziej zaciekła rywalizacja obyła się  
drugiego dnia, podczas rozgrywania wyścigu australijskie-
go, w którym wygraną był puchar Jeziora Gowidlińskiego. 
Zdobyła go ekipa w składzie: Stanisław i Wioletta Sawko, 
reprezentująca UKS „WIKING” z Kamienicy Królewskiej. 
Organizatorzy wyróżnili także najmłodszego uczestnika 
zawodów, został nim Bartek Cieszyński, reprezentant UKS 

„LAMELKA” z Kartuz.
Natalia Bigus

Oferta klubu fitness
dla najmłodszych
Ciekawą i zupełnie nową propozycję dla 
najmłodszych ma w swej ofercie klub fitness 
Euforia. We wrześniu rozpoczynają się zaję-
cia baletowe i korekcyjne dla dzieci. Zapisy 
już trwają. A jesienią nie tylko wielbicieli 
fitnessu czeka kolejna niespodzianka. 

Właścicielka klubu Euforia, Daria Opara, 
przez wiele lat pracowała jako nauczyciel-
ka wychowania fizycznego, więc miała 
możliwość zaobserwowania problemów 
z nieprawidłową postawą wśród uczniów. 
Szkoły, niestety, nie zapewniają wystarcza-
jącej liczby godzin gimnastyki, a nie każdy 
rodzic wie, jak ćwiczyć ze swoim dzieckiem. 
Dlatego nowa oferta klubu z pewnością 
zainteresuje wielu rodziców. 

Zajęcia dla dzieci w klubie Euforia będą 
odbywać się dwa razy w tygodniu. Grupy 
będą liczyć maksymalnie 10 osób, aby za-
pewnić komfort ćwiczącym. Dziewczynki 
uczęszczające na zajęcia baletowe zostaną 
podzielone na grupy wiekowe. Przewiduje 
się utworzenie trzech grup – w najmłodszej 
znajdą się dziewczynki cztero-, pięcio- i sze-
ścioletnie. Natomiast gimnastyka korekcyjna 
przeznaczona jest dla dzieci siedmioletnich 
i starszych. Zajęcia będą rozpoczynać się 

od godz. 15, aby nie kolidowały z nauką 
w szkole. Koszt to 80 zł miesięcznie.

Kolejne przedsięwzięcie Klub Euforia 
planuje razem z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury. Będzie to maraton fitness. Realizacja 
tego projektu odbędzie się późną jesienią. 
Wspólne zajęcia dla wszystkich uczestników 
będą prowadzić instruktorzy z Trójmiasta 
na jednej z sal gimnastycznych w Siera-
kowicach. Każdy będzie mógł spróbować 
różnego rodzaju ćwiczeń, a nawet zdobyć 
nagrody. Dla dzieci także przewiduje się 
zajęcia i zabawy. Podobny maraton jest 
organizowany co roku w Lęborku. 

W sierakowickim klubie fitness Euforia 
można skorzystać z wielu form ćwiczeń – ae-
robiku z elementami boksu lub tańca latino, 
pilatesu, jogi i wielu innych. Klub oferuje 
także spinning, czyli jazdę na rowerze sta-
cjonarnym w rytm muzyki. Uzupełnieniem 
oferty są zabiegi wyszczuplające i relaksu-
jące oraz masaże. 

Osoby, które pierwszy raz wybiorą się do 
klubu mogą liczyć na fachową radę w do-
borze odpowiednich ćwiczeń. Instruktorzy 
klubu ułożą plan ćwiczeń i zabiegów dla 
uzyskania najlepszego efektu. Poza tym 
klub współpracuje z dietetykiem, który 
zaproponuje odpowiednią dietę. 

– Połączenie ćwiczeń, zabiegów i diety daje 
piorunujące efekty – mówi pani Daria i doda-

je, że każda kobieta powinna zrobić coś dla 
siebie. – Jesteśmy zabiegane. Teraz są takie 
czasy, że kobiety pracują, mają „etat” w domu, 
bo to też jest praca i to niełatwa, dbają o dom, 
o dzieci, dbają o wszystko wokół oprócz siebie. 
Warto pomyśleć o sobie, przyjść na ćwiczenia 
czy masaż. Myślę, że taka forma wypoczynku 
przynosi wiele korzyści, można poprawić swój 
stan zdrowia na długie lata – wzmocnić serce 
i zapobiec chorobom cywilizacyjnym takim 
jak miażdżyca czy cukrzyca.  

O szczegółach zabiegów i ćwiczeń można 
przeczytać na stronie internetowej klubu: 
www.euforia-fit.pl. Klub fitness znajduje się 
przy ul. Lęborskiej, nad bankiem PKO. 

AK
Foto: AK

Daria Opara, właścicielka klubu Euforia
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Maria Bordewicz pocho-
dzi z Tuchlina. Od kilku lat 
mieszka w Sierakowicach. 
Jest malarką – amatorką. 
Maluje farbami olejnymi 
na płótnie i drewnie. Cią-
gle doskonali swój warsztat 
korzystając z fachowej lite-
ratury, chętnie uczestniczy 
w plenerach malarskich dla 
amatorów i w spotkaniach 
z twórcami ludowymi. Swoje 
prace prezentuje na jarmar-
kach i targach sztuki ludowej. 
Miała już indywidualne wy-
stawy w Stężycy, Somoninie, 
Kartuzach i Sierakowicach. 
Jej prace są popularne nie 
tylko na Kaszubach, ale także za granicą. Tematyką dominującą na 
jej obrazach są pejzaże, kompozycje kwiatowe i postacie biblijne.

– W swoich pracach lubię powracać do natury, uwielbiam malo-
wać pejzaże, konie – mówiła pani Maria. – Tematyka moich prac nie 
zmieniła się od poprzedniej wystawy. Może bardziej podszkoliłam 
się i obrazy są bardziej dopracowane, bo czytam bardzo dużo 
literatury fachowej. Poza tym malowanie to moja wielka pasja. 

Wystawę prac Marii Bordewicz można oglądać w GOK do końca 
sierpnia. 

AK
Foto: AK

SPRZEDAM

Kuchenkę – płytę indukcyjną, tel. 695 50 20 44.

Korzystnie działki budowlane, tel. 782 755 545.

Dom mieszkalny w centrum Lęborka o pow. 225 m2, pow. działki 650 m2 w cenie 
750 000,00 zł; stan bardzo dobry; tel. 604 307 713.

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.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 

oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne.

Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686.

USŁUGI

Lek. dentysta Piotr Jeliński – pełny zakres usług stomatologicznych; Sierakowice, 
ul. Mirachowska 12, tel. 506 378 478; przyjmuje: wtorek, czwartek i piątek.

Oferuję atrakcyjne przejażdżki bryczką konną 

po malowniczych terenach naszej gminy 

oraz przejazdy do ślubu i na inne wyjątkowe uroczystości, 

tel. 667 157 948,  Sierakowice, ul. Leśna 42.

WYNAJMĘ

Lokal w centrum Sierakowic – ponad 100 m2 na magazyn, cichą produkcję itp., 
tel. 695 50 20 40.

Hurtownię o powierzchni 100 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, 
tel. 509 395 161.

Kawalerkę w Sierakowicach, tel. 509 395 161.

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: 
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

Malarskie impresje 
Marii Bordewicz
Na kolejnej wystawie z cyklu „Nasi twórcy ludowi” w Gminnym 
Ośrodku Kultury organizatorzy zaprezentowali obrazy Marii Borde-
wicz. Jest to druga wystawa tej artystki w rodzinnej miejscowości. 
Poprzednia odbyła się w 2003 roku. 

Oficjalnie wystawę otwarto 30 czerwca. Na kameralnej uroczy-
stości nie zabrakło autorki prac, jej najbliższej rodziny i przyjaciół. 
Oglądającym obrazy towarzyszyła muzyka na żywo grana na 
pianinie przez Zosię Reclaf.
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REKLAMA
w „Wiadomościach Sierakowickich”

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

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


