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Zanim szczegółowo będziemy omawiać dokonania mijają-
cej kadencji, proszę o ogólną ocenę czterech ostatnich lat. Jakie to 
były lata dla gminy Sierakowice? 

W tej kadencji zaprocentowała praca i wysiłki naszej 
administracji z kadencji poprzednich, bo większość dużych inwestycji, 
które były teraz realizowane i finalizowane, swoje początki miały
w kadencji poprzedniej. Mam tu na myśli kanalizację – duży projekt 
realizowany wspólnie z gminą Sulęczyno, do tego kilka odcinków 
sfinansowanych z innych źródeł, z tzw. Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, czyli środków regionalnych będących w dyspozycji mar-
szałka, jak i też projekty i dokumentację. Każda inwestycja rozpoczyna 
się od fazy projektowej, czyli od koncepcji, później robiona jest do-
kumentacja techniczna, uzyskuje się pozwolenia, zgody i akcep-
tacje odpowiednich instytucji. To jest praca często trwająca dłużej niż 
fizyczna realizacja inwestycji w terenie. 

Już podczas podsumowania poprzedniej kadencji mówiłem, że 
część inwestycji będzie przechodzić w obecną, czyli szóstą kadencję.
I muszę przyznać, że w tej kadencji nie napracowaliśmy się ani więcej ani Teraz najważniejsze jest, aby ludzie się podłączali do sieci 
mniej, może tyle samo, ale owoce zbieramy teraz. Mam tu na myśli kanalizacyjnej. Znakomita większość mieszkańców czyni to w terminie. 
szczególnie kanalizację, odrestaurowany kościółek, który jest przedmio- Natomiast jest pewna grupa ludzi, którzy unikają tego obowiązku.
tem naszej dumy i wzbudza powszechny podziw, no i gros innych W takich przypadkach stosujemy pewne mechanizmy administracyjne. 
inwestycji. Są upomnienia, narzucane terminy, a jeśli to nie pomoże możemy wyko-

Niewątpliwie wielkim sukcesem jest pozyskanie nieco ponad nać przyłącze zastępczo i później obciążyć kosztami. A szkoda, bo będzie 
76 mln zł środków zewnętrznych, których znakomitą większość, bo to dwukrotnie drożej. Ale to jest pewien margines, z którym boryka się 
ponad 80 procent stanowią środki unijne, a niespełna 20 procent to środki każda gmina. 
krajowe. Jest to nasz rekord w pozyskaniu środków i uważam, że  nie- Co było największym wyzwaniem tej kadencji?
prędko się powtórzy w naszej gminie, chociażby z tej racji, że zdecydo- Niewątpliwie największym wyzwaniem była kontynuacja 
wana większość stanowią środki przewidziane na kanalizację, a ta nam budowy kanalizacji i osiągnięcie efektu ekologicznego, bo z tego projekt 
się kończy, więc już nie będzie potrzeby jej budować. będzie rozliczany. Żeby osiągnąć efekt ekologiczny fekalia muszą trafić 

Skoro już jesteśmy przy tym projekcie... Za największą do instalacji kanalizacyjnej i na oczyszczalnię ścieków, gdzie ulegają 
inwestycję poprzedniej kadencji uznał Pan wspomniany projekt procesowi oczyszczania. Najważniejsze jest zatem to, żeby jak najwięcej 
budowy kanalizacji sanitarnej realizowany wspólnie z gminą ludzi podłączyło swoje domy do sieci ogólnospławnej. Po to została ona 
Sulęczyno. W tej kadencji nadal realizowane są tego typu inwestycje. wybudowana, aby w sposób cywilizowany utylizować ścieki i aby reali-
Czy jeszcze dużo jest do zrobienia w tym zakresie? zować to, o czym już wielokrotnie wspominałem i często do tego wra-

Ta inwestycja jest już na finiszu. Pozostaną nam niewielkie cam: to jest nic innego jak realizacja testamentu zmarłego papieża Jana 
odcinki, których celowo nie realizowaliśmy w dużym projekcie, aby nie Pawła II, który podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski apelował, 
wpaść w kategorię projektów dużych, które są oceniane przez komisję aby nasze wody, lasy, gleby, to środowisko naturalne zachować czyste dla 
europejską. Baliśmy się tego, zresztą odradzali nam to ważni ludzie w sa- następnych pokoleń. I my, wspólnie z gminą Sulęczyno, to robimy.
morządzie wojewódzkim. Pozostałe odcinki realizujemy teraz z różnych  
źródeł. 

Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 
Rozmowa z wójtem gminy Sierakowice, Tadeuszem Kobielą
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Istotną sprawą było więc nie tyle wybudowanie kanalizacji, co przez NFZ. Państwo, niestety, nie daje dodatkowych środków na pacjen-
właśnie osiągnięcie tego efektu ekologicznego. Gmina składając wniosek tów, którzy przyjeżdżają do nas z innych gmin.
zaznaczyła ile osób skorzysta z tego projektu: zarówno stałych mieszkań- Obiekt jest bardzo dobrze wyposażony jak na standardy 
ców, jak i turystów. To wszystko musiało być z dużym prawdopodobień- ośrodka zdrowia. Nigdy to szpital nie będzie, chociaż mówi się o nim
stwem wyliczone. Po zakończeniu inwestycji mamy określony czas na w Gdańsku, że jest to taki mały szpital. Tu też znajduje się sala z łóżkami, 
przekonanie ludzi, aby się podłączali, bo nie ma innego wyjścia. Już się więc jakby trzeba kogoś wziąć na obserwację na dwa, trzy dni, to jest taka 
skończyły czasy, gdy ścieki szły do rowu, rowem do rzeki, a rzeką do możliwość. Wyposażenie jest bardzo dobre, sam aparat rentgenowski jest 
jeziora. Koniec. Żyjemy w innym świecie. Po to Unia dała pieniądze lepszy aniżeli w Akademii Medycznej, która dysponuje starym sprzętem. 
i teraz chce efektu. Gmina już ma takie możliwości, że w sytuacji, kiedy Nie ukrywam, że ośrodek był to przedmiot naszej dumy, 
mieszkańcy z różnych względów nie przyłączą się, to przyłączy ich sama, bardzo potrzebny i oczekiwany przez naszych mieszkańców. A skoro ma 
a później obciąży kosztami. Tych osób będzie mało, ale prawdopodobnie te możliwości, bo jest tu przecież gros specjalistów, to czemu go nie 
będą. udostępniać innym. To też nasi rodacy. 

A jeśli zakończą się wszystkie inwestycje związane z budo-
wą kanalizacji, to co dalej?

Około osiem lat temu zakończyliśmy wodociągowanie gminy. 
Natomiast teraz przechodzimy w taki etap, że te pierwsze wodociągi 
budowane jeszcze przed demokratycznym samorządem za czasów pana 
naczelnika w głębokim PRLu, wymagają wymiany. W tamtych czasach 
nie budowano wodociągów z rur plastikowych, wówczas były rury 
stalowe lub azbestowo-cementowe. 

Po wprowadzeniu nowych zasad samorządności logicznym 
było, że budowaliśmy wodociągi tam, gdzie ich w ogóle nie było. Ale 
budowaliśmy już z nowych materiałów, czyli z rur plastikowych. Teraz 
przyszedł taki czas, że trzeba te stare wodociągi wymienić. Rozszerzamy 
zatem wspólnie z gminą Sulęczyno duży projekt kanalizacyjny nie tyle
o ostatnie fragmenty sieci kanalizacyjnej, ale również o wodociągi.
W gminie Sulęczyno już wybudowano ok. 20 km w miejscach gdzie 
dotychczas wodociągów nie było wcale.

Mamy zgodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis-
ka, który pozwala nam rozszerzyć projekt z rozdania środków unijnych 
na lata 2007-2013. Będzie on rozszerzony o kapitalny remont stacji 
uzdatniania wody, do tego będą nowe wodociągi, szczególnie na tych 
obszarach, gdzie są w najgorszym stanie i gdzie jest ich największa 
awaryjność, czyli Lisie Jamy, Długi Kierz, Leszczynki, Kawelki. To 
będzie realizowane z tzw. oszczędności poprzetargowych.

Co ciekawe, w nazwie tego projektu celowo użyto określenia 
„rozszerzenie”, bo dzięki temu nie musimy ponownie stawać do kon-
kursu. Te pieniądze na nas czekają w wysokości kilkunastu milionów
w ramach tzw. uzysku poprzetargowego. Bo te środki były nam wcześ-
niej przyznane, ale dzięki temu, że wyłonione w postępowaniu 
przetargowym firmy wykonały poszczególne zadania taniej niż zakładał 
kosztorys, to te środki, za zgodą ministerstwa i WFOŚ, mogą być 
wykorzystane na rozszerzenie projektu. Oczywiście muszą zostać przez-
naczone na zadania, które projekt przewidywał czyli budowę kanalizacji
i wodociągów, modernizację oczyszczalni ścieków itp. 

Jedną z większych inwestycji tej kadencji jest niewątpliwie 
budowa Kaszubskiego Centrum Medycznego, które służy nie tylko 
mieszkańcom naszej gminy. Można powiedzieć, że była to wręcz 
niezbędna inwestycja…

Jest to bez wątpienia osiągnięcie tej kadencji, chociaż 
przygotowywana była pod względem dokumentacyjnym, studialnym 
dwa lata wcześniej. Pierwsza łopata została wbita w ziemię pod koniec 
poprzedniej kadencji, natomiast główna realizacja miała miejsce w tej 
kadencji. Budowa trwała rok i 3 miesiące i poszła niezwykle sprawnie, co 
było zasługą wykonawcy – firmy Elwoz, słynącej z jakości robót
i szybkiego tempa prac.

To była duża inwestycja, na realizację której uzyskaliśmy
5 milionów zł ze środków Unii Europejskiej. Tutaj chylę czoło przed 
ludźmi, którzy nam pomogli. Był to ówczesny marszałek województwa 
pomorskiego, pan Jan Kozłowski, który jako dysponent środków 
unijnych miał do dyspozycji na cały subregion (składający się z 4 
powiatów) nieco ponad 11 mln zł, z czego prawie połowę przekazał nam. 
Bardzo nas wspierał w tych działaniach prof. Brunon Synak, będący 
wówczas przewodniczącym sejmiku woj. pomorskiego. Dzięki zrozu-
mieniu i konkretnej pomocy pana marszałka Kozłowskiego i nieżyjącego 
już prof. Brunona Synaka ten ośrodek zdrowia udało nam się zrea-
lizować. 

A służy nie tylko naszym mieszkańcom. Często mówię, że 
służy nawet tym, co się jeszcze nie narodzili. Z jego usług korzystają 
ludzie z okolicznych wiosek, także spoza terenu gminy. Nie stawiamy 
żadnych przeszkód, aczkolwiek to troszeczkę zabiera punkty przyznane 

Tak wyglądał ośrodek zdrowia w 2008 r.

W trakcie rozbudowy w kwietniu 2011 r.

Tuż po oficjalnym otwarciu w styczniu 2012 r.
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W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji drogo- Od kilku miesięcy mówi się o rewitalizacji linii kolejowej
wych. Powstała m.in. „schetynówka” z Sierakowic przez Szklaną do z Kartuz do Lęborka. Gmina Sierakowice jest inicjatorem i liderem 
Borucina, druga z Sierakowic przez Piekiełko do Puzdrowa, trasa tego przedsięwzięcia. Jakie są realne szanse na przywrócenie trans-
turystyczna w Łyśniewie, na bieżąco remontowano drogi gminne. portu osobowego i towarowego na tej trasie i czy można mówić
Dobiegają także końca prace przy największej inwestycji drogowej o konkretnych datach, kiedy pojadą pociągi?
kadencji, a mianowicie przebudowie głównych skrzyżowań w Sie- Za wcześnie mówić o konkretnych datach. Dla nas ważna jest 
rakowicach wraz z budową tunelu dla pieszych przy wiadukcie. A co przychylność decydentów w tym województwie, szczególnie pana 
z remontem ulicy Kartuskiej na odcinku od Banku Spółdzielczego do marszałka Mieczysława Struka. Przychylni są także dyrektorzy Polskich 
wiaduktu kolejowego, który planowano także w tym roku? Linii Kolejowych, co jest bardzo ważne. Szukamy sprzymierzeńców

Dokumentacja techniczna jest gotowa. Natomiast inwestorem, i takowych mamy w firmie Lotos Kolej, która ma swój tabor. Chcemy tu 
tak jak w przypadku poprawy układu komunikacyjnego w centrum Siera- mieć podmioty, które są znaczące i których interesów nie można 
kowic, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, który uznał, i chyba słusznie, że pominąć. Od niedawna mamy również wsparcie Agencji Rezerw 
nie ma co teraz robić przetargu, bo przed nami zima, a zimą asfaltu się nie Materiałowych w Kamienicy Królewskiej. To są rezerwy strategiczne 
kładzie. Najprawdopodobniej prace ruszą wiosną, jak tylko stopnieją państwa. W całym kraju jest 13 tego typu magazynów, a w naszym 
śniegi, to ruszą prace. W tym momencie będziemy mieli dopełnienie województwie ten w Kamienicy jest jedynym. Znaczenie takich pla-
dużej drogowej inwestycji, która rozpoczęła się budową skrzyżowania cówek w obecnej dobie niepokojów międzynarodowych nabiera szcze-
w tym roku.  gólnego znaczenia. I w tej sytuacji nie bierze się pod uwagę czy linia jest 

Ta inwestycja nie była obiecana 4 lata temu. Czyniliśmy pewne opłacalna czy nie. Interes strategiczny państwa jest sprawą najważ-
starania, prace dokumentacyjne i studialne. Dzięki wsparciu nieżyjącego niejszą. Państwo musi mieć takie rezerwy strategiczne na wypadek woj-
prof. Brunona Synaka jak i zrozumieniu nowego marszałka Mieczysława ny czy kataklizmów. Mamy więc wsparcie szefostwa Agencji Rezerw 
Struka, ta inwestycja została zrealizowana z tunelem przy wiadukcie Materiałowych. Ci sprzymierzeńcy, łącznie z panem marszałkiem,
i obu skrzyżowaniami. z Polskimi Liniami Kolejowymi, z Lotosem Kolej, z Agencją Rezerw 

Nie wiedzieliśmy, że będzie możliwość pozyskania pieniędzy Materiałowych i samorządami, które położone są na trasie pomiędzy 
na ten cel. Były to środki, które Urząd Marszałkowski otrzymał jako pre- Kartuzami a Lęborkiem, ale też samorządy powiatowe przejawiają żywe 
mię za najlepsze wykorzystanie środków unijnych minionego rozdania. zainteresowane, bo to może tylko je zaktywizować gospodarczo. Sami 
Na 24 wnioski złożone do marszałka, cztery zostały zaakceptowane, widzimy jak ciężko jest dojechać do Kartuz, nie mówiąc o Trójmieście. 
w tym nasz. My ciążymy gospodarczo i kulturowo od zawsze w kierunku trójmiej-

skim, a więc po drodze nam do Kartuz. Linia na Lębork wierzę, że też 
powstanie, ale to dopiero wykaże główny dokument jakim jest studium 
wykonalności. Jesteśmy na etapie przygotowywania specyfikacji, czyli 
formułowania naszych oczekiwań. Później zostanie ogłoszony przetarg 
na przygotowanie tego dokumentu. Prace nad studium potrwają półtora 
roku. 

Jestem raczej spokojny, jeśli chodzi o uruchomienie kierunku 
na Kartuzy i dalej na Trójmiasto. Bardzo się cieszę, że kolej metro-
politalna dotrze do Kartuz, co nam w tym momencie umożliwia dotarcie 
do Trójmiasta. I jeden warunek: jeśli w godzinę i 15 minut taki autobus 
szynowy dojedzie z Sierakowic do Trójmiasta, to gros ludzi będzie 
dojeżdżało pociągiem do pracy w rejonie Trójmiasta. Bo to się już opłaca 
czasowo. 

Natomiast jeśli chodzi o kierunek lęborski – to wykaże 
studium. Bardzo byśmy chcieli, natomiast większa szansa, mówiąc 
uczciwie, jest w kierunku Kartuz, co już wynika z wstępnych analiz wy-
konanych przez ludzi marszałka. Jednakże wierzę, że ten kierunek także 
będzie przywrócony do używania. Stąd też nasze poszukiwania, aby to 
była linia zajmująca się nie tylko przewozem pasażerów, ale także 
towarów. Te rokują szczególną opłacalność. I do tego dochodzi aspekt, 
którego nie mierzy się korzyściami finansowymi, czyli zabezpieczenie 
interesów państwa – wspomniane już magazyny Agencji Rezerw Ma-
teriałowych. 

Na odbudowanie tej linii kolejowej będzie można pozyskać 
środki z Unii. A jeśli chodzi o utrzymanie, to czy będzie to zadanie 
samorządów?

Za wcześnie mówić. Na pewno będzie się tym zajmowała 
firma, która się w tym specjalizuje, czyli albo w przewozach pasa-
żerskich, albo w przewozach towarowych, albo w jednym i drugim. 
Jeżeli mowa o kosztach prac studyjnych, to ponoszą je wspólnie zainte-
resowane samorządy. 

Jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe i sportowe to także 
dużo działo się na tym polu. Wybudowano dwie sale gimnastyczne – 
w Kamienicy Królewskiej i Puzdrowie, kolejna powstaje w Lisich 
Jamach, rozbudowano Zespół Szkół w Gowidlinie, a także w Ka-
mienicy Królewskiej, powstał kompleks boisk Orlik w Sierako-
wicach z lodowiskiem w sezonie zimowym, czyli tzw. Białym Orli-

A co z remontem ulicy Kościerskiej? 
kiem, odnowiono nawierzchnię boisk przy sierakowickim gimnaz-

Ulica Kościerska jest przewidziana do realizacji w przyszłym 
jum, powstał skatepark przy amfiteatrze w Sierakowicach… Czy 

roku. Wniosek o dofinansowanie modernizacji tej drogi został złożony
można powiedzieć, że w dziedzinie oświaty zrobiono już wszystko?

w obecnej edycji „schetynówek”. Ocena wniosków ma nastąpić do końca 
Nie, nie zrobiono wszystkiego. Już mogę powiedzieć, że

listopada. Do konkursu złożyliśmy bardzo duży pakiet dróg. Jeśli nam się 
w nowej kadencji powstanie sala gimnastyczna w Tuchlinie, pomimo że 

to uda i uzyskamy przychylność oceniających, to chcielibyśmy objąć 
Tuchlino ma salę, ale jest ona mała i wyeksploatowana. Tam pękają 

remontem także ulicę Piwną, Mickiewicza, Kościerską, Pogodną i Jana 
ściany, rury. To na pewno zostanie wybudowane. Poza tym przy stadionie 

Pawła II. 
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Trasa turystyczna w Łyśniewie Sierakowickim

„Schetynówka”, czyli droga Sierakowice – Piekiełko – Puzdrowo
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Taką nietypową pomocą naukową dla uczniów będzie 
powstający w Puzdrowie Park Praw Natury. Kiedy obiekt będzie 
udostępniony dla dzieci i młodzieży?

Na pewno na wiosnę. Co prawda prace są już na finiszu, ale 
spora część roślin stanowiących istotny element parku zostanie 
nasadzona dopiero wiosną. 

Park powstał w Puzdrowie, ponieważ dysponowaliśmy tam 
sporym terenem. Obiekt ma służyć wszystkim szkołom, ale wierzę, że 
będzie to także miejsce spacerów dla mieszkańców Puzdrowa i okolic.  

Wielkim wyzwaniem dla samorządów była tzw. rewolucja 
śmieciowa. Jak gmina Sierakowice przeżyła tę rewolucję?

To było wyzwanie dla samorządu, ale zakończyło się pozy-
tywnym efektem. Od samego początku preferowaliśmy i później przy-
jęliśmy najbardziej sprawiedliwy model opłaty. Nie od zużycia wody, jak 
proponowali niektórzy, nie od powierzchni mieszkań, tylko od osoby, bo 
to człowiek jest z natury producentem śmieci pod różną postacią. I to 
powinno być miernikiem wedle którego będzie się naliczało odpłatności. 
Początkowo spotykaliśmy się z krytyką środowisk pozagminnych.
W końcu inni także przyjęli model przez nas preferowany. 

Po przetargu, gdy system funkcjonował już pół roku, 
mogliśmy sobie pozwolić na obniżkę stawek o ok. 15 procent. W nowym 
systemie zastosowano preferencje dla rodzin wielodzietnych, bo powyżej 
pięciu osób jest stała kwota. U nas to się sprawdza. O ile na początku było 
trochę takiego niedowierzania, że to się nie uda, teraz mam sygnały, że to 
się podoba, bo bez względu na ilość śmieci płaci się tą samą kwotę. 

Do tego dochodzi także nasz PSZOK, czyli Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Można powiedzieć, że jest to 
modelowy punkt. Przyjeżdżają różne osoby, żeby obejrzeć jak to 
funkcjonuje, jak wygląda. Mieszkańcy rzeczywiście wożą tam odpady 
wielogabarytowe, elektrośmieci, stare opony czy też śmieci szkodliwe, 
starą chemię. To funkcjonuje i jest coraz lepiej. Mieszkańcy się zdys-
cyplinowali. Już nie mamy tych, którzy twierdzili, że nie produkują 
śmieci, a nie produkowali ci, którzy śmieci palili. 

Realizacja wielu inwestycji nie byłaby możliwa bez 
środków unijnych. Czy o gminie Sierakowice można powiedzieć, że 
jest liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich?

Nie wiem jak wygląda to w innych gminach, ale powiem 
nieskromnie, że wątpię, aby w tym powiecie ktoś pozyskał więcej 
środków. W tej kadencji pozyskaliśmy ponad 76 milionów zł pieniędzy 
zewnętrznych nie tylko unijnych, przy wartości inwestycji prawie 140 
mln. zł. To jest rekord, który najprawdopodobniej nie będzie pobity
w kolejnych kadencjach, bo większość środków pozyskaliśmy na 
kanalizację, a ten projekt już się kończy. 

W poprzedniej kadencji nakłady inwestycyjne wyniosły 90,5 
mln zł, a wysokość dofinansowania 51 mln zł. Teraz mamy ponad 76 mln 
zł. 

Gmina pozyskała fundusze unijne także na zadania zwią-
zane z ratowaniem dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu udało się 
zrekonstruować zabytkową część kościoła św. Marcina, a także od-
restaurować wnętrze tego wyjątkowego zabytku i elementy jego wy-
posażenia. Czy o zabytkowym kościele można powiedzieć, że stał się 
– obok Ołtarza Papieskiego – wizytówką Sierakowic?  

w Sierakowicach zostanie wymieniona żużlowa nawierzchnia bieżni na 
poliuretanową. To będą dość spore koszty, ale będziemy chcieli 
posiłkować się środkami z Totolotka. Będziemy chcieli także budować 
bosko trawiaste w Mojuszu, podobne do tego, jakie powstało w Szklanej, 
ale tam jest kwestia pozyskania gruntu. No i pewnie jeszcze sale 
gimnastyczne przy szkołach, przy których nie ma tego typu obiektów, ale 
nie chcę wnikać w szczegóły. 

Jeśli chodzi o „Orliki” to mamy ich wystarczająco, bo są
w trzech największych miejscowościach gminy – Sierakowicach, Go-
widlinie i Kamienicy Królewskiej. No i dodatkowo boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, które powstało w ramach programu „Boisko blisko” przy 
szkole podstawowej w Sierakowicach.  

Najważniejszym osiągnięciem tej kadencji, jeżeli chodzi
o inwestycje oświatowe, jest budynek gimnazjum w Gowidlinie. Po-
czątkowo inwestycja miała być realizowana wyłącznie z naszych 
środków, ale udało się nam pozyskać na ten cel 2,2 mln zł od premiera 
Donalda Tuska. Napisałem do niego list z prośbą o pomoc i premier się 
do niej przychylił. Powołałem się w tym  liście na wysoki przyrost 
naturalny Gowidlina, jak i całej gminy. 

Sala gimnastyczna w Kamienicy Królewskiej

Sala gimnastyczna w Puzdrowie

Budynek gimnazjum przy Zespole Szkół w Gowidlinie

W tej kadencji trwały prace restauracyjne wnętrza zabytkowego kościoła
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Wedle przepisów kościelnych Ołtarz Papieski z chwilą, gdy 
Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, stanowi relikwię. 

Natomiast jeżeli chodzi o kościółek, to w poprzedniej kadencji 
trwały prace związane z przeniesieniem i jego rekonstrukcją, a w tej 
kadencji prace związane z odrestaurowaniem wnętrza, renowacją ołtarzy 
i innych zabytkowych elementów. 

Kościółek jest ogniwem łączącym pokolenia. I dobrze się sta-
ło, żeśmy się za to wzięli. Pracy było co niemiara, więcej aniżeli przy tych 
dużych projektach kanalizacyjnych. Ale tutaj musieliśmy sprostać wy-
mogom wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykonywaliśmy jego 
polecenia pokornie, bo chcieliśmy wiernie odrestaurować obiekt
z pietyzmem, z detalami. Chyba się to udało. Ten kościół będzie jeszcze 
delikatnie doposażany w pewne elementy, których moja generacja już nie 
pamięta, ale wcześniejsza tak. Co chwilę odnajdujemy jakieś drobne 
detale.

Najważniejsze, żeby kościół był kościołem żywym. W okresie 
wakacyjnym odprawiano tam msze. No i śluby – młodzi ludzie chcą tam 
zawierać związki małżeńskie. Są poważne imprezy kulturalne na 
wysokim poziomie. Podobny model wykorzystania ma kościół św. Jana 
w Gdańsku, gdzie odprawiane są msze, ale kościół służy też do celów 
kulturowych. 

Cieszę się, że udało nam się to zrealizować. Dziś widać jaką 
szkodą by było go zarzucić. Otrzymaliśmy też rekordowo wysokie 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych, bo wynoszące 84 procent. 
Żadna inna inwestycja tego nie ma. Do tego jeszcze jako infrastruktura 
towarzysząca powstał parking przy ulicy Słupskiej.  

Za realizowane projekty i zadania inwestycyjne samorząd 
gminy Sierakowice od lat otrzymuje nagrody i wyróżnienia. Są 
wśród nich HITY Pomorza, tytuł Krajowego Lidera Innowacji
i Rozwoju 2011, Samorządowy Menedżer Regionu 2011 (z inicjatywy 
miesięcznika „Puls Biznesu”), Honorowy Medal Polskiego Klubu Jakie zadania inwestycyjne udało się zrealizować, mimo że 
Infrastruktury Sportowej za Białego Orlika czy Perła Kaszub 2012. nie zostały zaplanowane? Wspomniał już Pan o modernizacji układu 
Jakie znaczenie mają te nagrody dla samorządu? Mobilizują do komunikacyjnego w centrum Sierakowic i budowie ronda przy 
dalszej pracy? Urzędzie Gminy. 

My po prostu robimy swoje. Jeśli ktoś postrzega to jako kawał Nie planowano budowy Białego Orlika, czyli lodowiska
dobrej roboty, to jest to miłe. Zawsze mówię moim ludziom, że jest to w Sierakowicach, a powstało. Zmodernizowano drogę Paczewo – 
nasza wspólna zasługa, bo widać, że ta praca zyskuje uznanie i po- Kokwino, a także wybudowano boisko w Szklanej. Poza tym jesteśmy po 
twierdza pewien kierunek kiedyś przed wielu laty przyjęty. Mam przetargu na budowę siłowni zewnętrznych w kilku miejscowościach 
doskonałą kadrę, nie jest ona zbyt liczna, ale to wspaniali ludzie, fachowo gminy, w tym dwóch w Sierakowicach. Część z nich będzie wykonana 
przygotowani. To była też inwestycja w ludzi. Kiedy wiedzieliśmy, że jeszcze do końca roku.  
będziemy krajem unijnym i były tzw. środki przedakcesyjne, czyli Czego nie udało się zrealizować w mijającej kadencji? 
przedunijne, to już szkoliliśmy pracowników, żeby wiedzieli w jaki Nie udało nam się wybudować sali widowiskowo-koncer-
sposób przygotowywać dokumentację, projekty i jak je później rozliczać. towej. Cztery lata temu nie mieliśmy jeszcze terenu. Dwa lata temu udało 
To zaowocowało i dziś każdy projekt jest przygotowany na wysokim nam się odzyskać teren od spółdzielni mieszkaniowej, natomiast nie było 
poziomie. I stąd taka wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę, bo przy tej 
zewnętrznych. inwestycji na pewno będziemy posiłkować się takimi środkami. Niestety, 

Jaka inwestycja przyniosła Panu szczególną satysfakcję? nie było żadnego programu, który by przewidywał zasilenie tego typu 
Każda inwestycja ma w sobie coś innego. Zabytkowy inwestycji. I to był główny hamulec. 

kościółek to jest coś wyjątkowego. Muszę powiedzieć, że to jest Jakie wyzwania czekają sierakowicki samorząd w kolej-
inwestycja niemierzalna pieniędzmi. Czynimy zadość pamięci naszych nych latach?
przodków, którzy budowali go z biedy. To jest prosty kościółek, o pros- Na pewno maksymalne wykorzystanie środków unijnych, bo 
tej architekturze. Przed dwustu laty to były bardzo biedne strony, rodziny one się skończą po roku 2020. Chociaż w rozdaniu przewidzianym na 
wielodzietne, gdzie była straszna umieralność. To nie wynikało z braku lata 2014-2020 ten pieniądz będzie już trudniejszy do osiągnięcia. 
higieny, ale z niedożywienia, ze zbyt ciężkiej pracy. Jesteśmy po najważniejszych inwestycjach, które nas cywilizują, ale 

Ten kościółek to jest pomnik dla naszych przodków, którym chcemy maksymalnie wykorzystać dar Opatrzności, że żyjemy w cza-
byliśmy coś winni za ich ciężką pracę, za to, że naszych dziadków, rodzi- sach, kiedy jest możliwość sięgnięcia po unijne środki i wyko-
ców i nas nauczyli dobrej roboty. To procentuje, bo Kaszubi są bardzo rzystania ich. Po roku 2020 będziemy jak pozostałe kraje unijne bazować 
pracowitym narodem. I z drugiej strony to co niejednokrotnie podkreś- na własnych środkach. Chodzi o maksymalne podciągnięcie cywili-
lałem: jest to ogniwo łączące pokolenia. W tym kościółku byli chrzczeni zacyjne poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury. To będzie 
nasi pradziadowie, tam przystępowali do pierwszej komunii, zawierali nasze główne zadanie. 
związki małżeńskie, tam odprawiano msze pogrzebowe – samo życie. Poza tym planujemy budować w Sierakowicach, wzdłuż osi 
On się tak wpasował w tą część Kaszub. No i nie można zapominać, że łąk w okolicach Ołtarza Papieskiego, sieć burzową z prawdziwego zda-
była to parafia mateczna dla Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, rzenia, która zbierze wody, jakie pojawiają się przy coraz częstszych 
Załakowa – to wszystko należało do parafii św. Marcina. intensywnych opadach. Obecna kanalizacja burzowa nie jest w stanie 

Oprócz tej sfery duchowej, jest też inna, o której nie możemy odebrać nadmiaru wód. Poza tym jest coraz więcej powierzchni 
zapomnieć: architektura. Nam udało się ją zachować. Na przestrzeni utwardzonych: dróg, całe hektary dachów, podwórza i obejścia wyłożone 
wieków różne były koleje losów tych ziem: niszczono, palono, grabiono. kostką – woda nie wsiąka w podłoże i problem zaczyna narastać. Woda 
Skoro udało nam się zachować ten prosty kościółek, to jestem z tego spływa do miejsc najniżej położonych, czyli do Ołtarza Papieskiego i go 
bardzo rad. Muszę tu potwierdzić wspaniały klimat w radzie zarówno podtapia.
poprzedniej kadencji, która zdecydowała o odbudowie kościółka, jak Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król i obecnej kadencji. Dzięki temu widać, że tam gdzie jest zgoda można 
realizować mnóstwo dobrych rzeczy. 

10 (292) październik-listopad 2014

W ramach największej drogowej inwestycji tej kadencji powstało m.in.
rondo przy Urzędzie Gminy i tunel dla pieszych przy wiadukcie
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Wykaz projektów współfinansowanych ze źródeł pozabudżetowych realizowa-
nych na terenie gminy Sierakowice w latach 2010-2014

Tytuł projektu Program projektu Numer umowy Data zawarcia umowy/ 
data zakończenia

Całkowity koszt 
realizacji projektu

Kwota 
dofinansowania

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy
w aglomeracji Sierakowice – podmiot 

realizujący Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 

POIiŚ

POIS.01.01.00-00-
055/08-00

27.07.2009/31.12.2014 33 326 598,55 zł 28 327 608,77 zł

Sięgaj po wiedzę (projekt wyrównania szans 
uczniów ZS w Tuchlinie) – podmiot 

realizujący ZS w Tuchlinie.

Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

UDA-
POKL.09.01.02-

22-006/09-00

27.07.2009/31.07.2011 682 238,00 zł 682 238,00 zł

Świat zabawy światem nauki- wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci w wieku 

przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice

Europejski Fundusz 
Społeczny –EFS Program 
Operacyjny kapitał Ludzki

POKL.09.01.01-
22-004/09

30.09.2009/30.07.2011 997 177,00  zł 967 261,69 zł

Przebudowa i budowa drogi na odcinku 
Sierakowice- Paczewo-Bącka Huta

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.08.01.01-

00-012/08-00

08.12.2009/ 28.01.2011 7 009 277,96 zł EFRR
1 746 789,80 zł
Powiat Kartuski 
2 059 297,57 zł
Nadleśnictwo 

Kartuzy
1 200 000,00 zł

Łączenie:
5 006 087,37 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Sierakowice – Etap I i II.

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00004-6921-
UM1100083/09

16.12.2009/25.11.2012 6 622 650,95 zł 2 558 695,00 zł

Ocalić od zapomnienia – Rekonstrukcja 
zabytkowego kościoła Św. Marcina w 

Sierakowicach wraz z budową infrastruktury 
towarzyszącej

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.08.01.02-

00-023/09-00

23.12.2009/07.09.2011 3 433 466,59 zł 2 787 311,63 zł

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie 
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 
celem poprawy dostępu do lepszej jakości 
oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

szkolnej Gminy Sierakowice

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.09.01.00- 

00-075/09-00

26.01.2010/28.01.2011 2 782 358,88 zł 807 614,09 zł

Kaszubskie Centrum Medyczne – 
rozbudowa i przebudowa Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Sierakowicach

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.09.02.00-

00-019/09-00

22.03.2010/31.12.2012 17 272 157,95 zł 5 000 000,00 zł

Termomodernizacja budynków oświatowych 
na terenie Powiatu Kartuskiego – podmiot 

realizujący Powiat Kartuski

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.05.05.00-

00-003/09-00

29.04.2010/31.03.2011 4 065 846,67 zł 2 032 923,33 zł

Aktywizacja mieszkańców gminy 
Sierakowice poprzez budowę placów zabaw 

– etap II – miejscowości: Sierakowice, 
Puzdrowo i Łyśniewo Sierakowickie

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.09.03.00-

00-110/09-00

13.07.2010/30.06.2011 326 475,00 zł 254 650,50 zł

Aktywizacja mieszkańców gminy 
Sierakowice poprzez budowę placów zabaw 
– etap I – miejscowości: Szopa, Gowidlino, 
Kamienica Królewska, Mojusz, Tuchlino, 

Jelonko, Lisie Jamy i Załakowo

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA.-
RPPM.09.03.00-

00-111/09-00

13.07.2010/30.06.2011 399 666,65 zł 311 739,99 zł

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez 
zastosowanie instalacji solarnych w gminie 
Sierakowice, celem poprawy środowiska 

naturalnego – podmiot realizujący w 
partnerstwie z gminą Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
Królewska

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.05.04.00-

00-009/10-00

18.08.2010/28.11.2011 1 357 587,79 zł 955 292,22 zł

Budowa skateparku w Sierakowicach Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00041-6930-
UM1130057/10

20.04.2011/30.06.2012 394 644,00 zł 197 090,00 zł

Intelekt – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w gminie Sierakowice

Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

UDA-
POKL.09.01.02-

22-351-11

01.08.2011/31.07.2013 453 504,30 zł 453 504,30 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice – Etap III 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00106-6921-
UM1100183/11

03.08.2011/25.07.2013 1 322 545,20 zł 537 620,00 zł
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Budowa ogrodu rekreacji i edukacji
w Sierakowicach

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00116-6930-
UM1130131/11

27.09.2011/25.07.2013 1 156 690,00 zł 302 910,00 zł

Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką 
edukacyjną, łowiskami  dla wędkarzy oraz 

miejscami wypoczynkowo biwakowymi nad 
jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie na 

terenie Gminy Sierakowice

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  2007 - 2013

00151-6173-
SW1100316/11/12

04.06.2012/31.10.2013 1 418 638,50 zł 790 247,97 zł

Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 
zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz 

innych zabytkowych elementów 
wyposażenia Kościoła św. Marcina

w Sierakowicach

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.08.01.02-

00-031/12-00

02.07.2012/28.03.2014 664 227,10 zł 557 827,02 zł

Opracowanie widowiska obrzędowego 
poprzez wykonanie tradycyjnej odzieży 

dziecięcej oraz zakup ludowych zabawek i 
instrumentów

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00728-6930-
UM1141360/12

28.08.2012/25.08.2013 32 064,30 zł 20 346,00 zł

Zachowanie różnorodności biologicznej 
Jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie 

Gowdlińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rębienica.

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  2007 - 2013

00247-6173-
SW1100704/12/13

10.09.2012/31.07.2014 489 793,10 zł 335 451,53 zł

Zwalczanie zjawiska wykluczenia 
cyfrowego w gminie Sierakowice

Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka

POIG.08.03.00-
22-143/12-00

06.05.2013/30.06.2015 849 384,36zł 721 976,70 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice – Etap IV.

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00169-6921-
UM1100241/12

10.06.2013/31.03.2015 512 297,28 zł 182 945,00 zł

Promocja Gminy Sierakowice poprzez 
opracowanie i wydanie albumu pt. 

„Sierakowice. Dobry adres” wraz z płytką z 
filmem promocyjnym gminy.

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00968-6930-
UM1141771/12

24.06.2013/25.05.2014 31 388,34 zł 22 472,00 zł

Kaszubskie koło przyrodnicze-
upowszechnianie tradycji i kultury 
kaszubskiej w Gminie Sierakowice

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00983-6930-
UM1141785/12

27.06.2013/24.12.2013 30 327,95 zł 21 752,12 zł

Kompetencje kluczowe najważniejsze w 
gimnazjum. Rozwój kompetencji 

kluczowych szansą na wyższą jakość 
kształcenia w gimnazjach gminy 

Sierakowice

Europejski Fundusz 
Społeczny –EFS Program 
Operacyjny kapitał Ludzki

UDA.POKL.09.01
.02-22-075/13

25.07.2013/31.07.2015 1 601 333,33 zł 1 361 133,33 zł

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na 
wyższą jakość nauki w szkołach 

podstawowych gminy Sierakowice

Europejski Fundusz 
Społeczny –EFS Program 
Operacyjny kapitał Ludzki

UDA.POKL.09.01
.02-22-094/13

25.07.2013/31.07.2015 1 922 386,66 zł 1 634 028,66 zł

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego 
w miejscowości Szklana.

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00285-6930-
UM1130394/13

15.11.2013/22.08.2014 151 184,93 zł 71 588,00 zł

Racjonalne zagospodarowanie zasobami 
wodnymi poprzez rekultywację i 

renaturyzację zbiornika wodnego w 
Paczewie wraz z uporządkowaniem wód 

deszczowych

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  2007 - 2013

00738-6173-
SW1102206/13/14

30.01.2014/31.12.2014 286 457,09 zł 193 100,14 zł

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg 
wojewódzkich 211 i 214 poprzez 

usprawnienie układu komunikacyjnego w 
miejscowości Sierakowice – podmiot 

realizujący Zarząd Dróg Wojewódzkich

Regionalny Program 
Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013

UDA-
RPPM.04.01.00-

00-047/12-01

15.05.2014/30.06.2015 10 534 556,42 zł 7 084 350,28 zł

Budowa Parku Praw Natury w miejscowości 
Puzdrowo

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00372-6930-
UM1130523/14

14.07.2014/31.12.2014 823 718,80 zł 500 000,00 zł

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Sierakowice – Etap V.

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

00219-6921-
UM1100302/14

25.08.2014/25.06.2015 1 974 602,65 zł 765 223,00 zł

Wzrost atrakcyjności turystycznej 
miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez 

budowę trasy turystycznej – podmiot 
realizujący Starostwo Powiatowe w 

Kartuzach

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  2007 - 2013

00956-6173-
SW1102963/14/15

02.09.2014/31.05.2015 4 164 014,20 zł 1 000 000,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznych w 
miejscowościach Sierakowice i Puzdrowo

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

01737-6930-
UM1143652/14

22.10.2014/31.12.2014 78 873,99 zł 49 999,34 zł

Budowa kompleksu  boisk sportowych  w 
miejscowości Gowidlino

Moje Boisko-Orlik 2012 1891/0482/ORL/JJ
/2010

04.11.2010/31.12.2010 1 222 000,00 zł 333 000,00 zł

10 (292) październik-listopad 2014
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1914G 
Sierakowice – Borucino, podmiot 

realizujący Powiat Kartuski (dotyczy części 
drogi zlokalizowanej na terenie gminy 

Sierakowice)

Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych 

(tzw. Schetynówki)

02-P/ZFE-III-
NPPDL/11

28.03.2011/31.12.2011 5 258 062,13 zł 1 964 400,00 zł

Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy 
Królewskiej

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej

2011/0058/0482/S
ubA/DIS//T

19.05.2011/15.12.2011 1 567 700,00 zł 100 000,00 zł

Gimnazjum w Gowidlinie Dotacja celowa budżetu 
Państwa

Umowa z 
Wojewodą 

Pomorskim z dnia 
29.11.2012

05.08.2011/31.12.2012 9 660 958,28 zł 2 200 000,00 zł

Budowa kompleksu  boisk sportowych
w miejscowości Sierakowice

Moje Boisko-Orlik 2012 2011/0704/0762/U
DOT/DIS/JJ

14.11.2011/31.12.2011 1 494 000,00 zł 500 000,00 zł

Budowa składanego lodowiska sezonowego 
w ramach Programu przy ul. Kubusia 

Puchatka w Sierakowicach

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej

2011/0774/0762/U
DOT/DIS/BORL/

MŁ

14.12.2011/31.12.2011 458 564,91 zł 229 000,00 zł

Dostawa urządzeń komputerowych wraz
z ich instalacją w Zespołach Szkół w 
kamienicy Królewskiej i Gowidlinie

Cyfrowa Szkoła 21-G/ZFE-III-
NPPDL/12

06.07.2012/31.12.2012 109 556,10zł 80 000,00zł

Poprawa dostępności wraz z podniesieniem 
bezpieczeństwa układu drogowego centrum 
Sierakowice w obrębie dróg wojewódzkich 

nr 211 i 214 – Etap końcowy

Narodowy program 
przebudowy dróg lokalnych  

(tzw. Schetynówki)

04-G/NPPDL/13 13.03.2013/12.11.2013 4 822 155,79 zł 1 960 225,93 zł

Budowa sali sportowej w miejscowości 
Puzdrowo

Program Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej

2013/0392/0482/S
ubA/DIS/SZ

04.12.2013/31.12.2013 1 900 111,91 zł 570 000,00 zł

Za pan brat z nauką – wyrównywanie szans 
edukacyjnych

Europejski Fundusz 
Społeczny –EFS Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki

UDA-
POKL.09.01.02-

22-017/09-02

01.08.2009/31.07.2011 99 959,20 zł 99 959,20 zł

Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz 
rekreacyjnej Gminy Sierakowice poprzez 

zagospodarowanie terenu wokół stawu
w Paczewie

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

Przewidywany termin 
podpisania umowy -

11.2014

79 542,68 zł 50 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Lisie Jamy o salę 

gimnastyczną z trybunami wraz z zapleczem 
socjalno-sanitarnym, przebudowy kotłowni 

oraz przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej i elektrycznej

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej

Przewidywany termin 
podpisania umowy -

11.2014

2 504 272,95 zł 500 000,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznych
w miejscowościach Łyśniewo, Załakowo, 

Mojusz i Jelonko  na terenie gminy 
Sierakowice

Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 - 2013

Przewidywany termin 
podpisania umowy -

10.2014

111 348,00 zł 66 549,00 zł

Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych
w miejscowościach Kamienica Królewska

i Szklana

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013

Przewidywany termin 
podpisania umowy -

11.2014

91 979,19 zł 58 522,00 zł

RAZEM 136 548 345,63 zł 75 206 644,11 zł

Wykaz dróg zmodernizowanych przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych w la-
tach 2011-2014.

LP. Nazwa Projektu rok Wartość zadania Wartość dotacji

1. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej relacji Sierakowska Huta – 
Jelonko

2011 399.785,40 zł 80.000,00 zł

2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo – Kokwino 2012 464.276,38 zł 100.000,00 zł

3. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karczewko – Migi 2013 480.820,49 zł 90.000,00 zł

4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Migi 2014 751.888,57 zł 80.000,00 zł

SUMA 2.096.770,84 zł 350.000,00 zł
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Projekty zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach

Tytuł projektu Program projektu Numer umowy Data zawarcia 
umowy

Całkowity koszt 
realizacji projektu

Kwota 
dofinansowania

Urządzenie terenów zielonych 
przy Amfiteatrze 
SZEROKOWIDZE
w Sierakowicach

Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska I Gospodarki Wodnej 
Powiatu Kartuskiego

R.3051-9/08/am 04.08.2010 r. 9 439,80 zł 6 000,00 zł

VIII Dyktando Kaszubskie 
„Królewiónka w Pałacu”

Fundusz Promocji Kultury Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

00065-6930-
UM1140183/10

27.10.2010 r. 15 600,00 zł 10 000,00 zł.

Informatory w dziesięciu 
strategicznych miejscach w 
gminie Sierakowice i Sulęczyno

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
PROW 2007-2013

00071-6930-
UM1140193/10

04.08.2010 r. 24 700,00 zł 17 290,00 zł

Opracowanie widowiska 
obrzędowego rybackiego 
poprzez warsztaty wokalno – 
taneczne oraz zakup 
tradycyjnych strojów rybackich

Oś 4 Leader Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013

00065-6930-
UM1140183/10

27.07.2010 r. 30 017,80 zł 17 598,00 zł

Wizualna reklama – telebim Działanie 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
tj. operacji które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w 
ramach działań Osi 3 ale przyczyniają 
się do osiągnięcia celów tej osi, 
objętego PROW 2007-2013

00109-6930-
UM1140198/10

24.09.2013 r. 32 660,88 zł 19 042,00 zł

Opracowanie i przygotowanie 
wydania albumu pt. „XXX – 
lecie Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca
SIERAKOWICE

Oś 4 Leader Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

00379-6930-
UM1140752/10

27.07.2011 r. 44 500,00 zł 25 000,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznych 
w miejscowościach 
Sierakowice i Puzdrowo

Oś 4 Leader Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Przewidywany termin podpisania 
umowy -11.2014

78 874,99 zł 49 999,99 zł

Razem 235 793,47 zł 144 929,99 zł

Pozyskane środki finansowe na ochronę ppoż. w latach 2011 - 2014

ROK Zarząd Wojewódzki ZOSP RP 
Gdańsk

Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy

Starostwo Powiatowe w 
Kartuzach

Marszałek woj. 
pomorskiego

OSP 
Żukowo

Razem
w roku

OSP S G T M KK S G T M KK S G T M KK S G T M

2011 1.600 1.200 3.005 - - 30.000 - - - 4.500 20.000 - - - - - - - - 60.305

2012 2.600 5.500 900 3.840 4.910 - - - - - - - - - - - - - - - 17.750

2013 430 10.790 645 2.880 570 - 20.800 - - 1.300 - - - - - - - - - 28.000 65.415

2014 150.430 1.395 - 3.000 2.980 30.000 1.300 - - 7.000 17.857 213.962

OSP 
przez 
4lata

155.060 18.885 4.550 9.720 8.460 60.000 22.100 - - - 12.800 20.000 - - - - 17.857 28.000 357.432

RAZEM  ZW ZOSP
196.675

RAZEM  KSRG
94.900

STAROSTWO
20.000

Marszałek
17.857

OSP 
Żukowo
28.000

357.432

10 (292) październik-listopad 2014
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Uprzejmie  informuję, iż w dniach od 3 listopada 2014 roku do dnia 7 listopada 2014 roku w godzinach pracy Urzędu tj: od 7.30 do 
15.00 zostaną udostępnione do wglądu wyborców spisy wyborców sporządzone dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów 
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela

Informacja

Postanowieniem Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji 
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 
powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Sierakowicach.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach zostali powołani:
1.Gliszczyńska Aleksandra Maria
2.Joanna Martyna
3.Klasa Teresa
4.Kuczkowska Dominika Jolanta
5.Stenka Maria
6.Wróblewski Adam Stanisław
7.Ziemann Tomasz
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku Komisja wybrała ze swego składu Przewodniczącego Komisji Panią MARIĘ 

STENKA oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Panią TERESĘ KLASA.

Gminna Komisja Wyborcza w Sierakowicach ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Sierakowice, przy ulicy Lęborskiej Nr 30, pokój Nr 
207, telefon 58 681 95 31.

Od dnia 1 października 2014 roku do dnia wyborów Gminna Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżur w każdą środę i czwartek w godz. 
od 16.00 do 18.00.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

 Maria Stenka

Komunikat

16 listopada wybierzemy swoich przedstawicieli do władz sa- 5. DĄBROWSKI Jan Józef, zam. Gowidlino, wiek: 59
morządowych. O 15 mandatów w Radzie Gminy Sierakowice będzie 6. KUCHTA Bożena, zam. Borzestowo, wiek: 42
ubiegać się 36 kandydatów wytypowanych przez sześć komitetów wybor- 7. ZNAMIŃSKI Jarosław Jerzy, zam. Zawory, wiek: 60
czych. Ich nazwiska i listy z których startują podajemy w Obwieszczeniu Lista nr 10 Komitet Wyborczy Wyborców „Checz”
Gminnej Komisji Wyborczej. 1. MARSZK Justyna Barbara, zam. Kartuzy, wiek: 27

Warto także zapoznać się z uchwałą Gminnej Komisji Wybor- 2. KASPROWICZ Wojciech, zam. Chmielno, wiek: 64
czej w sprawie przeprowadzenia głosowania na Wójta Gminy Sierako- 3. SCHWABE Katarzyna, zam. Sierakowice, wiek: 32
wice. 4. KUCHTA Piotr Kazimierz, zam. Sierakowice, wiek: 35

Gmina Sierakowice została podzielona na 15 jednomanda- 5. KONKOL Romuald Jan, zam. Garcz, wiek: 39
towych okręgów wyborczych (z każdego okręgu zostanie wybrany tylko Lista nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządne Kaszuby – 
jeden radny). W związku z tym informujemy, że zmianie uległy granice Naszé Sprawë”
obwodów głosowania. Szczególną uwagę proszę zwrócić na zmiany, 1. KWIECIEŃ Janina, zam. Sierakowice, wiek: 68
które zostały wprowadzone w miejscowości Sierakowice. Granice okrę- 2. PIASK Stanisław Ignacy, zam. Chmielno, wiek: 62
gów zostały podane w Obwieszczeniu Wójta Gminy Sierakowice z dnia 7 3. POTRAC Andrzej Franciszek, zam. Sulęczyno, wiek: 52
października 2014 r., którego treść publikujemy na kolejnych stronach. 4. JÓSKOWSKI Jarosław Jan, zam. Mojusz, wiek: 45

Poniżej lista kandydatów na radnych do Rady Powiatu 5. PIOCH Danuta Krystyna, zam. Mojusz, wiek: 55
Kartuskiego z okręgu numer 1 obejmującego gminy Sierakowice, 6. BRONK Milena Maria, zam. Mściszewice, wiek: 32
Sulęczyno i Chmielno. O sześć mandatów ubiega się 46 kandydatów. 7. KASZUBA Hanna Teresa, zam. Miechucino, wiek: 54
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8. KRAUSE Ryszard, zam. Kamienica Królewska, wiek: 51
1. ŁĘCKI Mirosław Andrzej, zam. Sierakowice, wiek: 50 9. KOLKE Krzysztof, zam. Lemany, wiek: 36
2. DOMAROS Ryszard, zam. Sulęczyno, wiek: 48 10. TESMER Iwona, zam. Gowidlino, wiek: 32
3. SMENTOCH Stanisław, zam. Stara Huta, wiek: 60 11. KOTŁOWSKI Jan Tadeusz, zam. Sierakowice, wiek: 60
4. MIERSKI Wojciech Edmund, zam. Sierakowice, wiek: 26 12. SILDATK Krzysztof Jan, zam. Sierakowice, wiek: 46
5. SZYMICHOWSKI Karol Janusz, zam. Sulęczyno, wiek: 38 Lista nr 12 Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe dla 
6. BRONK Zbigniew Tadeusz, zam. Bukowa Góra, wiek 31 Kaszub
7. DOMASZK Anna Maria, zam. Sulęczyno, wiek: 26 1. LESZCZYŃSKI Piotr Marek, zam. Pałubice, wiek: 52
8. OLSZEWSKA Iwona Małgorzata, zam. Kujaty, wiek: 38 2. BOREK Krystyna, zam. Kamienica Królewska, wiek: 52
9. DOMASZK Karolina Emanuela, zam. Sulęczyno, wiek 19 3. FORMELA Krystyna Wiktoria, zam. Sierakowice, wiek: 59
10. TRUSZKOWSKI Stanisław, zam. Chmielno, wiek: 74 4. GAWIN Gerard Paweł, zam. Sulęczyno, wiek: 67
11. KWIDZIŃSKI Wojciech, zam. Chmielno, wiek: 54 5. JANCEN Bożena, zam. Miechucino, wiek: 53
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 6. KLIMOWICZ Stanisław, zam. Chmielno, wiek: 56
1. ANDRYSKOWSKI Krzysztof Marian, zam. Sierakowice, wiek: 55 7. NAWOJCZYK Bogdan Waldemar, zam. Gowidlino, wiek: 56
2. ŻACZEK Irena Helena, zam. Chmielno, wiek: 67 8. RZESZUTEK Bożena, zam. Sierakowice, wiek: 50
3. DYSZER Emilia Teresa, zam. Podjazy, wiek: 51 9. SZLACHETKA Waldemar Ireneusz, zam. Zawory, wiek: 53
4. DĄBROWSKA-KONKOL Aleksandra Teresa, zam. Sierakowice, 10. ZENGERSKI Piotr Krzysztof, zam. Gowidlino, wiek: 46
wiek: 48 11. ZŁOCH Beata Anna, zam. Bącka Huta, wiek: 46

Wybory Samorządowe 2014
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Obwieszczenie

Wójta Gminy Sierakowice z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Sierakowice

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

1Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm. ) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Sierakowice uchwałą Rady Nr XXXVIII/448/14, ich 
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach, ulica Lęborska Nr 30, 
tel. 58 681-95-31, 58 681-95-00.

Wójt Gminy
 Tadeusz Kobiela

_____________________________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 
poz. 881, Nr  149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951, 1529  z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 

Numer 
okręgu

wyborczego
Granica okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 
wyborczym

1 sołectwo: Bukowo, Karczewko, Paczewo, Pałubice, tj. miejscowości: Bukowo, Karczewko, Kokwino, Migi, Paczewo, 
Pałubice, Poręby 

1

2 sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Załakowo, tj. miejscowości: Łyśniewo Sierakowickie, Olszewko, Skrzeszewo, 
Załakowo; 

Łyśniewo Sierakowickie ulice: Osiedle Brzozowe, Osiedle Klonowe, Osiedle Lipowe, Osiedle Sosnowe

1

3 sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Smolniki, Stara Huta, tj. miejscowości: Borowy Las, Dolina Jadwigi, 
Kamionka Gowidlińska, Kawle, Kowale, Lemany, Smolniki, Stara Huta; 

Gowidlino ulice: Jana Pawła II, Jeziorna, Ks. S.Karczykowskiego, Kolorowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Na Skarpie, 
Podgórna, Pogodna, Spokojna, Świerkowa, Zaciszna, Zielona

1

4 sołectwo: Gowidlino, tj. miejscowości: Gowidlino;
Gowidlino ulice: Kartuska, Kościelna, Polna, Marsz. Piłsudskiego, Prymasa Wyszyńskiego

1

5 sołectwo: Tuchlino, tj. miejscowości: Karłowo, Kujaty, Rębienica, Tuchlino, Tuchlinek, Zarębisko 1

6 sołectwo:Puzdrowo, m. Piekiełko, tj. miejscowości: Dąbrowa Puzdrowska, Moczydło, Piekiełko, Puzdrowo, 1

7 sołectwo: Długi Kierz, Leszczynki, Nowa Ameryka, Szklana, tj. miejscowości: Ameryka, Długi Kierz, Jagodowo, 
Kamienicka Huta, Leszczynki, Lisie Jamy, Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szklana, Szramnica

1

8 sołectwo: Bącka Huta, Mojusz, tj. miejscowości: Bącka Huta, Bór, Karwacja, Łączki, Mojusz, Mojuszewska Huta, 
Poljańska, Szopa

1

9 sołectwo: Mrozy, Sierakowska Huta, m. Sierakowice, tj. miejscowości: Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Sierakowice, 
Sierakowska Huta, Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Welk, Wygoda Sierakowska

1

10 sołectwo: Kamienica Królewska, tj. miejscowości: Ciechomie, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kukówka, 
Nowalczysko

Kamienica Królewska ulice: Dworcowa, Gryfa Kaszubskiego, Jana Pawła II, Kaszubska, Królewska, Klonowa, 
Kamienna, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wrzosowa, Zamkowa 

1

11 Sierakowice ulice: Brzozowa, Ks. Czapiewskiego, Gryfa Pomorskiego, Gen.Hallera, Jana Pawła II, Kaszubska, 
Klonowa, M.Kopernika, Kościerska, Lipowa, Nowe Osiedle, Orła Białego, Marszałka Piłsudskiego, Piwna, Pogodna, 

Polna, Sambora, Wiejska, Zalesie, Zielone Wzgórze, Źródlana

1

12 Sierakowice ulice: Dębowa, J.Kochanowskiego, J.Sobieskiego, Kartuska, Ks. J.Popiełuszki, Kubusia Puchatka, 
Ogrodowa, Podgórna, Przedszkolna, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Wichrowe Wzgórze, Widokowa

1

13 Sierakowice ulice: Abrahama, Chłopska, Dworcowa, E.Orzeszkowej, F.Ceynowy, Gen. Andersa, Gen. Maczka, Gen. 
Sikorskiego, H.Derdowskiego, J.Wybickiego, Ks. B.Łosińskiego, Legionów, Lęborska, Parkowa, Spokojna, Św. 

Floriana, Wojska Polskiego

1

14 Sierakowice ulice: 11 Listopada, A.Lammka, B. Prusa, Dr.Majkowskiego, Fredry, H.Sienkiewicza, Jana Matejki, Kard. 
S.Wyszyńskiego, Krótka, Ks. A.Peplińskiego, Kwiatowa, Leśna, M.C.Skłodowskiej, M.Reja, Mirachowska, Okrężna, 

S.Wyspiańskiego, Skarpowa, Sosnowa, Spacerowa, Stolema, Wita Stwosza, Zaciszna, Zielona 

1

15 Sierakowice ulice: A.Mickiewicza, Cicha, I.Krasickiego, J.Słowackiego, Jeziorna, Ks. B.Sychty, Ks. J.Nowickiego, 
Łąkowa, Słupska

1
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Obwieszczenie
Wójta Gminy Sierakowice z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których 
odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Kartuskiego, Rady Gminy Sierakowice oraz Wójta 
Gminy Sierakowice

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 sołectwo: Bukowo, Karczewko, Paczewo, Pałubice, Załakowo, tj: miejscowości: Bukowo, 
Karczewko, Kokwino, Migi, Paczewo, Pałubice, Poręby, Olszewko, Skrzeszewo, Załakowo

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

58 681 62 70

2 Sierakowice ulice: Abrahama, Chłopska, Dworcowa, E.Orzeszkowej, F.Ceynowy, Gen. 
Andersa, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, H.Derdowskiego, J.Wybickiego, Ks. 
B.Łosińskiego, Legionów, Lęborska, Parkowa, Spokojna, Św. Floriana, Wojska Polskiego, 
A.Mickiewicza, Cicha, I.Krasickiego, J.Słowackiego, Jeziorna, Ks. B.Sychty, Ks. 
J.Nowickiego, Łąkowa, Słupska 

Urząd Gminy 
83-340 Sierakowice, ul. Lęborska Nr 30

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

58 681 95 31, 58 681 95 07

3 sołectwo: Mrozy, Sierakowska Huta, m. Sierakowice, tj: miejscowości: Janowo, Jelonko, 
Mrozy, Patoki, Sierakowice, Sierakowska Huta, Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Welk, 
Wygoda Sierakowska; Sierakowice ulice: Brzozowa, Gen. Hallera, Gryfa Pomorskiego, Jana 
Pawła II, Kaszubska, Klonowa, Kościerska, Ks. Czapiewskiego, Lipowa, M.Kopernika, 
Marsz. Piłsudskiego, Nowe Osiedle, Orła Białego, Piwna, Pogodna, Polna, Sambora, 
Wiejska, Zalesie, Zielone Wzgórze, Źródlana 

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

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

58 681 62 14

4 Sierakowice ulice: Dębowa, J.Kochanowskiego, J.Sobieskiego, Kartuska, Ks. J.Popiełuszki, 
Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Podgórna, Przedszkolna, Rynek, Słoneczna, Sportowa, 
Wichrowe Wzgórze, Widokowa

Szkoła Podstawowa
83-340 Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka Nr 7

58 681 62 34

5 sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Puzdrowo, m. Piekiełko, tj: miejscowości: Łyśniewo 
Sierakowickie, Dąbrowa Puzdrowska, Moczydło, Piekiełko, Puzdrowo 
Łyśniewo Sierakowickie ulice: Osiedle Brzozowe, Osiedle Klonowe, Osiedle Lipowe, 
Osiedle Sosnowe

Szkoła Podstawowa
w Puzdrowie Nr 32

58 681 62 05

6 sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Stara Huta, Smolniki, tj: miejscowości: Borowy 
Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino, Kamionka Gowidlińska, Kawle, Kowale, Lemany, 
Smolniki, Stara Huta; Gowidlino ulice: Jana Pawła II, Jeziorna, Kartuska, Ks. 
S.Karczykowskiego, Kolorowa, Kościelna, Marszałka Piłsudskiego, Łąkowa, Modrzewiowa, 
Na Skarpie, Podgórna, Pogodna, Polna, Prymasa Wyszyńskiego, Spokojna, Świerkowa, 
Zaciszna, Zielona

Zespół  Szkół
83-341  Gowidlino

ul. Wyszyńskiego Nr 5
58 685 65 55

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

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kamienicy Królewskiej

ul. Królewska Nr 10
605 104 799

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

Szkoła Podstawowa w Mojuszu Nr 23
58 684 77 50

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

Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach Nr 60 A
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych)
58 684 68 09

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

Zespół  Szkół w Tuchlinie Nr 16B
58 684 68 80

11 Sierakowice ulice: 11 Listopada, A.Lammka, B.Prusa, Dr. Majkowskiego, Fredry, 
H.Sienkiewicza, Jana Matejki, Kard. S.Wyszyńskiego, Krótka, Ks. A.Peplińskiego, 
Kwiatowa, Leśna, M.C.Skłodowskiej, M.Reja, Mirachowska, Okrężna, S.Wyspiańskiego, 
Skarpowa, Sosnowa, Spacerowa, Stolema, Wita Stwosza, Zaciszna, Zielona

Gimnazjum 
83-340 Sierakowice
ul. Spacerowa Nr 14

58 684 68 75

UWAGA! Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 
Do Urzędu Gminy do dnia 27 października 2014 roku (poniedziałek) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada 
2014 roku (piątek) należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczam wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy
Tadeusz Kobiela

___________________________________________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Sierakowice
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) Gminna Komisja Wyborcza
w Sierakowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Okręg Nr 1
1. KREFTA Andrzej Wacław, lat 59, zam. Migi zgłoszony przez KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY - lista nr 13
2. WENTA Czesław, lat 61, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW BATUTA - lista nr 14
3. BARANOWSKI Jerzy Jan, lat 63, zam. Bukowo zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
4. MIOTK Halina, lat 59, zam. Paczewo zgłoszona przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 2
1. TORUŃCZAK Ryszard Władysław, lat 47, zam. Załakowo zgłoszony przez KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY - 
lista nr 13
2. LIS Kazimierz, lat 33, zam. Łyśniewo Sierakowickie zgłoszony przez KWW BATUTA - lista nr 14
3. FORMELA Tadeusz Paweł, lat 51, zam. Łyśniewo Sierakowickie zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE - lista nr 15
4. KOSZAŁKA Józef Bernard, lat 59, zam. Załakowo zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 3
1. BRONK Sławomir, lat 33, zam. Gowidlino zgłoszony przez KWW BATUTA - lista nr 14
2. SUCHTA Zbigniew Jan, lat 53, zam. Kowale zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
Okręg Nr 4
1. CYBULLA Stanisław, lat 49, zam. Gowidlino zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
2. WENTA Janusz Dariusz, lat 46, zam. Gowidlino zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 5
1. KREFTA Kazimierz Ryszard, lat 58, zam. Tuchlino zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
2. WITT Edmund, lat 69, zam. Tuchlino zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 6
1. LABUDA Łukasz Robert, lat 24, zam. Puzdrowo zgłoszony przez KWW BATUTA - lista nr 14
2. GAFKA Wiesław Adam, lat 44, zam. Puzdrowo zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
Okręg Nr 7
1. MERONK Jerzy Jan, lat 63, zam. Lisie Jamy zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
2. LABUDA Henryk, lat 48, zam. Szklana zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 8
1. STACHNIK Jan, lat 58, zam. Mojusz zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
2. ROPELA Witold Roman, lat 42, zam. Szopa zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 9
1. LABUDA Mariusz Paweł, lat 26, zam. Stara Maszyna zgłoszony przez KWW BATUTA - lista nr 14
2. KRÓL Edmund, lat 56, zam. Mrozy zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
3. KLASA Jerzy Bernard, lat 65, zam. Jelonko zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 10
1. MARCIŃSKA Maria, lat 46, zam. Kamienica Królewska zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - 
lista nr 15
2. KWIDZIŃSKA Teresa Małgorzata, lat 46, zam. Kamienica Królewska zgłoszona przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 11
1. CHRZANOWSKI Piotr, lat 26, zam. Sierakowice zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. RECŁAW Bernard Leon, lat 65, zam. Sierakowice zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. KUCZKOWSKI Mirosław Marek, lat 53, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 12
1. MAKURAT Rafał Jerzy, lat 39, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 15
2. RAMCZYK Marian Marcin, lat 53, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 13
1. WRÓBLEWSKA Maria Urszula, lat 57, zam. Sierakowice zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - 
lista nr 15
2. GLISZCZYŃSKI Marek Alojzy, lat 52, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 14
1. WARMOWSKI Jan Józef, lat 56, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista nr 
15
2. SILDATK Witold Edmund, lat 44, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16
Okręg Nr 15
1. BOJANOWSKI Andrzej Jan, lat 43, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE - lista 
nr 15
2. ROS Mariusz, lat 41, zam. Sierakowice zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA SPRAWA 2014” - lista nr 16

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach
Maria Stenka

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, 
poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072
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Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach
z dnia 23 października 2014 roku 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

1Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) zarządza się, co 
następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Gminy Sierakowice, Rady Powiatu Kartuskiego oraz Sejmiku Województwa 
Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Sierakowice  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku powołuje się w gminie Sierakowice 
obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

          Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

Maria Stenka
____________________________________________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 
889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach
z dnia 23 października 2014 roku

o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Sierakowice, 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art.410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w 
Sierakowicach podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sierakowice, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
W dniu 23 października 2014 roku Gminna Komisja Wyborcza w Sierakowicach na podstawie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego dokonała 
losowania numerów dla list kandydatów na radnych 4 komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu 
wyborczym i nie otrzymały jednolitego numeru od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego w Gdańsku.

Listy kandydatów tych komitetów otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery:

Nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby – Naszé Sprawë
Nr 14 – Komitet Wyborczy Wyborców Batuta
Nr 15 – Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Sierakowice
Nr 16 – Komitet Wyborczy Wyborców ,,Wspólna Sprawa 2014”

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

w Sierakowicach
Maria Stenka

Uchwała nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach
z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Sierakowice

Na podstawie art. 482 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks 2.Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Gminna Komisja jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych 
Wyborcza w Sierakowicach stwierdza, co następuje: głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów, wyboru wójta gminy dokona Rada Gminy.
§ 1

§ 2
1.W wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku jako 
kandydat na Wójta Gminy Sierakowice został zarejestrowany tylko 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do 
Tadeusz Roman KOBIELA zgłoszony przez KWW Porozumienie publicznej wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze 
Samorządowe Sierakowice. gminy.

2.Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Sierakowice.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

w Sierakowicach
Maria Stenka
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7. Bigus Rafał Sierakowice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Reclaf Jerzy Jan Mojusz KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Bulczak Maria Janina Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Gminny Ośrodek Kultury, 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska Nr 27 

1. Warmowska Iwona Ewa Szklana KKW SLD Lewica Razem

2. Bigus Katarzyna Bernadeta Kawle KWW Batuta

3. Reclaw Lidia Wanda Sierakowice KW  Prawo i Sprawiedliwość

4. Wróblewski Paweł Adam Sierakowice KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Adamczak Joanna Marta Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Dworak Wioletta Joanna Pałubice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Węsierska Paulina Sierakowice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Plichta Marta Anna Sierakowice Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

9. Kulwikowska Irena Jadwiga Tuchlino Osoba wskazana przez Wójta Gminy

10 (292) październik-listopad 2014

Załącznik do uchwały  Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku 

SKŁAD
obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 83-340  Sierakowice, ul. Dworcowa Nr 3

1. Gafka Justyna Puzdrowo KKWW SLD Lewica Razem

2. Sildatk Patrycja Helena Sierakowice KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Koszałka Marietta Katarzyna Załakowo KW  "Batuta"

4. Patelczyk Adrian Kamienica Królewska KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Paracki Paweł Andrzej Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Dworak Andrzej Michał Pałubice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Kiedrowska Adela Maria Sierakowice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Brzeska Paulina Justyna Pałubice Komitet Wyborczy Wyborców

9. Laska Mariusz Ryszard Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Urząd Gminy, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska Nr 30 

1. Polejowska Ewelina Anna Sierakowice KKWW SLD Lewica Razem

2. Witt Edyta Wanda Tuchlino KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Miszk Estera Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Kostuch Sławomir Robert Migi KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Piekarska Angelika Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Reclaf Barbara Grażyna Mojusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Obwodowa Komisja Wyborcza nr  4, Szkoła Podstawowa, 83-340 Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka Nr 7

1. Gilmajster Małgorzata Barbara Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Miotk Danuta Teresa Sierakowice KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Ramczyk Anna Beata Sierakowice KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Lejk Karolina Kamienica Królewska KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Formela Agata Bogumiła Łyśniewo Sierakowickie KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Rybakowska-Król Agnieszka Stara Maszyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
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6. Teclaf Jan Piotr Szopa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Cybula Justyna Edyta Zarębisko Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Zelewska Alicja Gowidlino KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Klejna- Czaja Sylwia Barbara Puzdrowo Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, Zespół  Szkół, 83-341 Gowidlino,  ul. Wyszyńskiego Nr 5 

1. Recław Amelia Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Witt Karolina Edyta Tuchlino KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Wenta Jarosław Marek Gowidlino Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Holk – Łebińska Renata Mojusz KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Choszcz Sławomir Gowidlino KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Kolka Dariusz Sierakowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Kreft Kinga Katarzyna Gowidlino Komitet Wyborczy Wyborców Batuta

8. Flis Mariusz Stanisław Gowidlino KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Choszcz Monika Małgorzata Łyśniewo Sierakowickie Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 83-342 Kamienica Królewska, ul. Królewska Nr 10 

1. Reclaf Stanisław Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Wenta Rafał Jan Gowidlino KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Patelczyk Beata Izabela Kamienica Królewska KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

4. Grzenkowicz Ewa Teresa Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

7. Kotłowska Grażyna Sierakowice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Grzenkowicz Kornel Wojciech Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Mielewczyk Iwona Paczewo Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Szkoła Podstawowa, 83-340 Puzdrowo Nr 32

1. Gilmajster Stanisław Puzdrowo KKW SLD Lewica Razem

2. Koszałka Karol Franciszek Załakowo KWW Batuta

3. Woźniak Szymon Piotr Łyśniewo Sierakowickie KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Młyńska Maria Mojusz KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Formela Teresa Ewa Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

5. Stenka Aleksandra Skrzeszewo Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Cybula Ewa Pałubice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

7. Zielińska Justyna Załakowo KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

8. Cymerman Agata Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, Szkoła Podstawowa, 83-334 Mojusz Nr 23  

1. Mielewczyk Szymon Kazimierz Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Kulwikowska Paulina Tuchlino KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Łęcka Katarzyna Zofia Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Reiter Patrycja Mojusz KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Młyńska Janina Agnieszka Mojusz KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Breza Kazimiera Sierakowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
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7. Brzeska Patrycja Alicja Pałubice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Młyńska Wiesława Iwona Mojusz KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Kostuch Agnieszka Bożena Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9, Szkoła Podstawowa, 83-335 Lisie Jamy Nr 60A 

1. Recław Eugenia Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Kulwikowski Daniel Tuchlino KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Łecka Maria Anna Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Dejk Marta Mojusz KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Kotlenga Maria Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Grzenkowicz Marcin Sierakowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Nowicka Gabriela Anna Zarębisko Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Sychta Daria Weronika Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Płotka Anna Małgorzta Dąbrowa Puzdrowska Osoba wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10, Zespół Szkół, 83-340 Tuchlino Nr 16B 

1. Mielewczyk Beata Teresa Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Kulwikowska Aneta Maria Sierakowice KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Łęcka Aleksandra Maria Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Holk – Łebińska Jadwiga Mojusz KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Brylowska Anna Weronika Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Choszcz Natalia Gowidlino Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Król Katarzyna Tuchlino Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Sikora Ewa Puzdrowo KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Gliszczyńska Bożena Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta Gminy

10 (292) październik-listopad 2014

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11, Gimnazjum 83-340 Sierakowice, Ul. Spacerowa Nr 14 

1. Recław Natalia Łucja Sierakowice KKW SLD Lewica Razem

2. Kamińska Joanna Maria Sierakowice KWW ,,Wspólna Sprawa 2014”

3. Konkol Alicja Teresa Lisie Jamy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Ziemann Marzena Barbara Kamienica Królewska KWW Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawé

5. Piekarski Łukasz Józef Sierakowice KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

6. Dworzaczek Danuta Małgorzata Załakowo Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7. Brzeska Dominika Weronika Pałubice Komitet Wyborczy Wyborców ,,CHECZ”

8. Jakubek Piotr Gowidlino KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

9. Labuda Barbara Teresa Skrzeszewo Osoba wskazana przez Wójta Gminy
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1 2 3 4

5 6 7

9 10 11

 Kwiecień Janina  Piask Stanisław  Potrac Andrzej  

 Pioch Danuta  Bronk Milena  Kaszuba Hanna

 Kolke Krzysztof  Tesmer Iwona  Kotłowski Jan

Jóskowski Jarosław

8

12

 Krause Ryszard

 Sildatk Krzysztof

Lista nr 11

Kandydaci do Rady Powiatu Kartuskiego
Okręg nr 1

- dostęp do metropolii,
- przedsiębiorczość,
- nowe miejsca pracy,
- edukację,
- opiekę zdrowotną,
- kulturę i turystykę,
- bezpieczeństwo.

Trzeba nam:
- unowocześnionych szkół zawodowych,
- porządnych dróg,
- dobrych połączeń kolejowych,
- nowoczesnego szpitala,
- bezpiecznych ulic,
- zdrowego środowiska.

Gminy: Sierakowice, Chmielno, Sulęczyno
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We wtorek 14 października został ustawiony nowy krzyż przy 
skrzyżowaniu ulic Lęborskiej i Dworcowej. Dotychczasowy, znajdujący 
się w tym miejscu od 1997 r., został zdemontowany na czas budowy ronda
i przebudowy ulic. 

Drewno na krzyż ofiarował Feliks Treder, a wszystkie prace wraz 
z rzeźbieniami wykonał nieodpłatnie Stanisław Stenka. Znajdująca się na 
krzyżu figura Chrystusa jest tą samą, która znajdowała się na poprzednim. 
Wykonał ją 17 lat temu Stanisław Stenka. Poświęcenie nowego krzyża 
zaplanowano na 7 listopada, podczas ostatniej sesji Rady Gminy szóstej 
kadencji.

Warto dodać, że krzyż w tym miejscu stał jeszcze przed drugą 
wojną światową. Drewno, z którego zazwyczaj wykonuje się przydrożne 
krzyże jest materiałem nietrwałym, stąd co kilkanaście lat istnieje potrzeba 
zastąpienia starych krzyży nowymi, te przy urzędzie  stawiano kolejno
w latach 1948, 1968 i 1997. 

Tekst i foto: AK

Nowy krzyż przy Urzędzie Gminy

Samorząd Gminy Sierakowice wraz z Wójtem
Gminy składa serdeczne podziękowania Panu 
Feliksowi Trederowi za przekazanie drewna na 
nowy krzyż, a szczególne słowa wdzięczności kie-
ruje do Pana Stanisława Stenki, który podął się 
wykonania tego wyjątkowego zadania.
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We wtorek 21 października przed-
ostatni raz przed wyborami samorządo-
wymi obradowali radni. Ale zanim rozpo-
częli obrady, stanęli do wspólnego zdjęcia.

W swoim sprawozdaniu wójt Ta-
deusz Kobiela poinformował radnych m.in. 
o rozstrzygniętych przetargach na reali-
zację kilku znaczących inwestycji. We 
wrześniu rozstrzygnięto przetarg na budo-
wę sali gimnastycznej w Lisich Jamach. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
ELWOZ, która wykona inwestycję za kwo-
tę 2.423.000 zł. Oprócz sali o wymiarach 
24x12 m z trybunami, szatniami i sani-
tariatami wybudowany zostanie także 
budynek łączący salę ze szkołą. 

Także we wrześniu rozstrzygnięto 
przetarg na budowę trasy turystycznej 
Gowidlino – Lemany. Inwestorem jest Sta-
rostwo Powiatowe przy współudziale siera-
kowickiego samorządu. Ciąg pieszo-rowe-
rowy z Gowidlino - Lemany wraz z nową 
nawierzchnią asfaltową z Gowidlina do 
granicy z gminą Sulęczyno wykona firma 
SKANSKA za kwotę 4.137.792 zł. Termin 
wykonania prac mija w kwietniu 2015 r.  

Rozstrzygnięto przetarg na drugi etap 
modernizacji drogi w Migach. Inwestycję 
za kwotę 751 tys. zł wykona firma DRO-
MOS. Na to zadanie sierakowicki samorząd 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 tys. 
zł z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. 

Jednym z ważniejszych punktów po-
rządku sesji było uchwalenie stawek 
podatków na przyszły rok. I tu dobra wiado-
mość dla wszystkich mieszkańców gminy: 
stawki podatku od nieruchomości, opłaty 
od posiadania psa i opłaty miejscowej,
a także podatku od środków transpor-
towych na 2015 r. zostają na poziomie obo-
wiązującym w tym roku. Radni zadecydo-
wali nie podwyższać podatków. 

Tekst i foto: AK  

Przedostatnia sesja Rady Gminy

Rada Gminy szóstej kadencji

Sołtysi także stanęli do wspólnego zdjęcia
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Z działalności Filii SPON w Sierakowicach
Jesienne miesiące mijają członkom sierakowickiej filii SPONu 

bardzo aktywnie. We wrześniu grupa pojechała na jednodniową wy-
cieczkę do Szymbarka. Dzień wyjazdu był szczególny, bo tuż po 
obchodach Dnia Sybiraka. Przewodnicy oprowadzający po komplek-
sie nawiązywali do tego wydarzenia, co wywołało falę wspomnień 

zwiedzali miasto i poznali jego największe atrakcje. Słoneczna pogoda 
pozwoliła bardzo aktywnie spędzić ten tydzień. 

zwiedzających, którzy przypominali sobie wojenne opowieści rodzi-
ców lub dziadków. Dodatkowo piękna jesienna pogoda dopisała i spra-
wiła, że wyjazd był bardzo udany. 

Kilka dni później, 24 września, miały miejsce wybory zarządu 
filii w Sierakowicach. Jak zawsze tak i tym razem wybory odbyły się 
pod nadzorem przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym z Sopotu. Przewodniczącą zarządu ponownie wybra-
no Marzenę Korzeniewską. Pozostałe członkinie zarządu to panie: 
Zofia Lis, Janina Teclaf, Małgorzata Bronk i Teresa Okrój.   

W październiku dziesięcioosobowa grupa osób ze Stowarzy-
szenia wzięła udział w tygodniowym pobycie rehabilitacyjnym w Ko-
łobrzegu. Grupa z Sierakowic dołączyła do grupy sopockiej. W Koło-
brzegu nie tylko korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, ale także 

Na najbliższe tygodnie zarząd Stowarzyszenia planuje kolejne 
atrakcje. Oprócz cotygodniowych środowych spotkań, członków 
SPONu czekają jeszcze w tym roku dwa większe wydarzenia: 
Andrzejki i spotkanie przedświąteczne.   

Tekst: AK
Foto: Małgorzata Bronk
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Dwa lata później, w związku z przyłączeniem PKBR S.A.Krótka historia Banku Ludowego,
w Bydgoszczy do Gospodarczego Baku Wielkopolski S.A. w Poz-

później Spółdzielczego naniu, bank podjął strategiczną decyzję o zrzeszeniu się ze Spół-
dzielczą Grupą Bankową w Poznaniu, w której to grupie działa do 

Bank Ludowy w Sierakowicach powstał 6 grudnia 1899 r. chwili obecnej. Prezes Zarządu BS w Sierakowicach Roman Dawi-
W tym dniu miało miejsce zebranie założycielskie. Inicjatorem powo- dowski został wybrany do Rady Zrzeszenia Prezesów BS przy ww. 
łania tej spółki był ówczesny proboszcz, ks. Bernard Łosiński, znany Zrzeszeniu.
ze swej działalności patriotycznej i społecznej. Zakładane przez niego W sierpniu 2005 r. instytucja rozszerza swą działalność o teren 
banki (sierakowicki nie był jedynym) pełniły ważną rolę w walce gminy Sulęczyno, przejmując na mocy decyzji Komisji Nadzoru 
Polaków przeciw próbom germanizacji. Bankowego NBP tamtejszy Bank Spółdzielczy.

Sierakowicka placówka to historycznie szósty bank w naszym Dwa lata później Bank Spółdzielczy w Sierakowicach poszerzył 
województwie i czwarty istniejący do dzisiaj. Do dziś zachowała się działalność o Punkt Kasowy w Sierakowicach, w siedzibie Urzędu 
księga protokołów, która jest dokumentem historycznym ilustrującym Gminy, oraz Punkt Kasowy w Kartuzach, w Siedzibie Urzędu Skarbo-
działalność Banku od dnia założenia do chwili obecnej. Niewiele ban- wego. Dodatkowo wprowadzono nowe usługi i produkty: m.in. Inter-
ków może się pochwalić posiadaniem takich dokumentów. W czasach net Banking, własne bankomaty na terenie powiatu kartuskiego i wej-
zaborów pruskich była ona prowadzona w dwóch językach: nie- herowskiego.
mieckim oraz polskim. Obecnie zarząd Banku Spółdzielczego tworzą: Roman Dawi-

Protokół z zebrania założycielskiego stwierdza, iż w skład dowski – prezes, Gabriela Koszałka – wiceprezes i Barbara Bronk – 
pierwszej Rady Nadzorczej wchodzili: Bazyli Zielke, Leon Stencel, wiceprezes. Skład Rady Nadzorczej: Kazimierz Woźniak – przewod-
Jan Kitowski, Albert Brzeski, Jan Sychta, Jan Hopa, Leon Bronk, Józef niczący, Zygmunt Wenta – wiceprzewodniczący, Brunon Kreft – se-
Wenta, Anastazy Czapiewski. Przy założeniu obecny był ks. prałat Wa- kretarz, Józef Formela, Kazimierz Bigus, Edmund Witt, Jerzy Damps, 
wrzyniak z Poznania, co jest udokumentowane w księdze założyciel- Jerzy Woźniak, Edward Konkol i Kazimierz Wenta. 
skiej banku. Bank mógł przyjmować oszczędności do wysokości Bank Spółdzielczy działa na terenie pięciu gmin: Sierakowice, 
100.000 marek i udzielać pożyczek członkom w wysokości najwyżej Linia, Sulęczyno, Chmielno i Kartuzy. W tej chwili zatrudnia 43 
3.000 marek. W pierwszych latach działalności bank był niedużą pracowników. Właścicielami, czyli udziałowcami banku jest 519 osób. 
placówką. Zysk zapisany w protokole z 1902 r. wyniósł 578 marek,
a w latach następnych 470 marek (1903 r.), 879 marek(1904 r.), 1.513 „Pomagamy swoim klientommarek (1905 r.). Jak widać czysty zysk z roku na rok wzrastał,
a działalność instytucji rozszerzała się. W roku 1939 bank liczył 47 w trudnych sytuacjach”
członków. Rozmowa z Romanem Dawidowskim – prezesem 

W latach okupacji zarządzeniem władz hitlerowskich działal-
ność Banku Ludowego została zawieszona. Jednakże już 16 września zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach
1945 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Banku, które wzna-
wia jego działalność. W roku tym powołano nową Radę Nadzorczą
w składzie: Leon Klasa, Jakub Pioch, Leon Wenta, Franciszek Bigus, 
Jan Bigus, Jan Koszałka, Józef Jeliński, Józef Peta. Przezwyciężając 
trudności pierwszych lat powojennych bank w Sierakowicach rozwijał 
swą działalność. 

Jego pracami kolejno kierowali: Helena Grzenkowicz (1949-
1959), Leon Andryskowski (1959-1981), Kazimierz Rogalewski 
(1981-1984) i Roman Dawidowski (od 1985 r. do tej pory).

W swej działalności gospodarczej bank miał zarówno lata dyna-
micznego wzrostu, jak i upadków. Okres po wznowieniu działalności 
byt okresem stosunkowo trudnym. Zyski osiągane przez instytucję 
były niskie. Dopiero od roku 1957 nastąpił dynamiczny wzrost 
dochodów, które systematycznie narastały. 

W 1975 roku została podjęta decyzja o przyłączeniu do sierako-
wickiego banku placówki w Lini. 

Trudny okres przeżywał Bank w latach 1982-1986,
kiedy to w wyniku nieprawidłowych decyzji kredytowych i wzrostu 
kredytów przeterminowanych jego sytuacja stała się nie najlepsza. 
Jednak systematyczna praca pozwoliła przezwyciężyć trudności, co
w efekcie zaprocentowało coraz lepszymi wynikami finansowymi. 

W latach 1990-1997 nastąpił dalszy dynamiczny rozwój Banku. 
Osiągnął on bardzo dobre wyniki finansowe i awansował do czołówki Przez 115 lat Bank Spółdzielczy w Sierakowicach dba o pieniądze 
najlepszych banków woj. gdańskiego. Bank aktywnie uczestniczył mieszkańców Sierakowic i okolicznych miejscowości. Kim byli i są 
w zmianach strukturalnych, jakie dokonywały się wśród BS i BGŻ. klienci banku?

Od 1995 r. Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Pomorsko- Od samego początku klientami banku są mieszkańcy gminy 
Kujawskim Banku Regionalnym S.A. w Bydgoszczy. Prezes Zarządu Sierakowice, przede wszystkim rolnicy, rzemieślnicy, drobni przed-
BS w Sierakowicach Roman Dawidowski został wybrany do Rady siębiorcy i klienci indywidualni – nauczyciele, lekarze oraz przed-
Zrzeszenia Prezesów BS przy ww. Banku Regionalnym. W tymże roku stawiciele innych zawodów. 
zostaje uchwalony Statut Banku, w wyniku czego został zmniejszony Jaka obecnie jest pozycja sierakowickiego banku na tle innych 
skład Rady Nadzorczej z 15 do 10 osób. placówek?

W 1997 r. Bank rozszerza swą działalność o teren gminy Pozycja naszego banku ciągle się poprawia, umacnia. Na 560 
Chmielno, przyłączając tamtejszy Bank Spółdzielczy do centrali istniejących w Polsce banków w ostatnim rankingu dziennika 
w Sierakowicach. „Rzeczpospolita”, bardzo opiniotwórczej gazety, jesteśmy na 76. 

W roku 1999 bank obchodzi jubileusz 100 lat swej działalności miejscu. Jest to bardzo wysoka pozycja.
i zostaje nagrodzony  honorowym wyróżnieniem „Zasłużony dla gmi- Dawniej to był bank, któremu brakowało kapitału, czyli miał 
ny Sierakowice”. mniej oszczędności niż udzielał kredytów. Żeby udzielać wszystkim 

115. rocznica powstania Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 
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chętnym kredytów, bank musiał sam pożyczać pieniądze. Od kilku lat rzy u nas dotychczas byli, 
jesteśmy bankiem depozytowym, czyli mamy więcej zgromadzonych są nadal naszymi klien-
depozytów, tzn. środków oszczędnościowych, niż udzielamy kredy- tami. Niewielu zmieniło 
tów. I sami musimy nadwyżkę lokować w instrumenty finansowe na nasz bank na inny. Nato-
rynku finansowym w Polsce. Przede wszystkim musimy te nadwyżki miast, co ciekawe, coraz 
lokować w banku zrzeszającym, bo do tego jesteśmy ustawowo więcej mamy klientów
zobowiązani. Nie możemy iść w ryzykowne instrumenty typu giełda, z banków komercyjnych
gdyż musimy lokować w bezpieczne fundusze. Ostatnio powstał tzw. i przede wszystkim ludzi 
fundusz gotówkowy, specjalnie dedykowany przez emitenta dla spoza naszego terenu. 
banków spółdzielczych. Tam możemy również lokować nadwyżkę Przychodzą do naszego 
środków, jaką posiadamy, ale z tej możliwości jeszcze nie skorzys- banku, bo uważają, że 
taliśmy. Na razie lokujemy tylko w banku zrzeszającym, gdzie jest stu- jesteśmy bankiem dla 
procentowa gwarancja, że bank będzie wypłacalny. ludzi, gdzie ważny jest 
Jakie produkty i usługi oferuje Bank Spółdzielczy swoim każdy klient, gdzie można 
klientom? porozmawiać, gdzie jest 

dostępny cały zarząd, Gama usług coraz bardziej się rozszerza. Dawniej były to 
gdzie można negocjować typowe produkty bankowe,  takie jak gromadzenie oszczędności
warunki, co dla przecięt-w postaci książeczek bieżących i lokaty. Udzielaliśmy także kredytów. 
nego klienta w bankach komercyjnych jest niemożliwe i to sobie W tej chwili instrumentów działalności bankowej jest znacznie więcej. 
klienci cenią.Przede wszystkim rozwija się bankowość mobilna, czyli internetowa, 

prowadzimy konta internetowe, gdzie każdy klient może bez wycho- Ostatnio wielu klientów spod Trójmiasta przychodzi do nas. Nie 
dzenia z domu dysponować swoimi środkami. To jest coraz bardziej tylko przychodzą po kredyty, ale przenoszą do naszego banku także 
popularne. swoje rachunki. 

Poza tym wydajemy różnego rodzaju karty płatnicze. Kart jest A zatem w czym tkwi siła Banku Spółdzielczego?
kilkanaście do wyboru klienta – są bardzo proste karty, są także dla Siła naszego banku tkwi w bliskości do klienta, jesteśmy 
bardzo wyrafinowanych klientów, np. karty złote, które są honorowane otwarci, bardzo elastyczni, potrafimy dostosować się do potrzeb 
generalnie wszędzie. naszych klientów, co jest przez nich wysoko oceniane. 

Oprócz tego jest szeroka gama kredytów. Udzielamy przede Ostatnio, w tzw. kryzysie ekonomicznym, który dotknął 
wszystkim kredytów na działalność gospodarczą, w drugiej kolejności wszystkich i naszym zdaniem jeszcze się nie skończył, wielu klientów 
na działalność rolniczą, trzecia linia kredytów - to kredyty gotówkowe – drobnych przedsiębiorców – zostało uratowanych  dzięki bankom 
dla osób fizycznych, kredyty na budownictwo mieszkaniowe, po- spółdzielczym. Nie wstrzymywaliśmy pomocy naszym klientom, jak 
życzki hipoteczne. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się kredyty czyniły to inne banki, które nie są w pełni bankami polskimi i posiadają 
unijne, na które nasi klienci otrzymują dopłaty z Agencji Restruk- kapitał obcy.
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa do prowadzonych przez siebie Należy podkreślić, że jesteśmy jednym z niewielu w Polsce 
działalności (z których starają się o grant). Takich kredytów jest coraz banków ze stuprocentowym kapitałem polskim. To również jest 

doceniane. 
Bank jest własnością udziałowców. 

Aby zostać współwłaścicielem banku 
należy wykupić jeden udział, który obecnie 
wynosi 150 zł. I wtedy jest się współwłaś-
cicielem banku, bierze się udział w jego za-
rządzaniu. Co roku udziałowcy spotykają 
się na podsumowaniu rocznym, oceniają 
pracę banku, wytyczają kierunki na przysz-
ły rok. Spośród nich wybierani są człon-
kowie zarządu i rady nadzorczej. Od 
dwóch lat wzrasta liczba udziałowców 
banku i w tej chwili wynosi 519 osób. 
Jaki wpływ na funkcjonowanie banku 
ma kryzys ekonomiczny?
Zauważyliśmy, że mniej udzielamy kre-
dytów, a klienci zaczęli bardziej oszczę-
dzać. Stąd, ku zdziwieniu, mamy w kryzy-
sie tak znaczny przyrost oszczędności.
Z powodu zmniejszenia się liczby pożycz-
kobiorców nie możemy tego przyrostu 
ulokować na własnym rynku, ale musimy 
lokować w te instrumenty, o których 
wcześniej mówiłem.  
Jak rysuje się przyszłość Banku Spół-
dzielczego?

więcej. Co prawda w ostatnim okresie były wstrzymane, ponieważ Banki Spółdzielcze, po doświadczeniach związanych z kry-
skończyła się unijna pomoc na lata 2007-2013, ale już mamy pierwsze zysem, nareszcie zostają doceniane także przez sfery rządzące. 
wnioski na tzw. nowe rozdanie na lata 2014-2020. Jeżeli są środki Dotychczas uważano nas za bankowość starego typu, „zapyziałą”,
dostępne, to udzielamy także kredyty na termomodernizację domów. a tak nie jest. Banki Spółdzielcze są tak samo nowoczesne jak inne 

Staramy się, aby oferta była coraz szersza i bardziej wygodna dla banki i na bieżąco dostosowują się do zmieniającej się sytuacji na 
klientów. rynku. Mamy bankowość internetową, sieć bankomatów, która jest 
Czy banki spółdzielcze są w stanie konkurować z wielkimi jedną z największych w Polsce, co także jest doceniane przez naszych 
komercyjnymi bankami? Jak wygląda ta sytuacja w naszym klientów, bo pozwala im wypłacać pieniądze bez dodatkowych opłat
lokalnym środowisku? w całym kraju. 

W tym miejscu chcę podziękować naszym klientom, że są nam Bank Spółdzielczy znany jest jako mecenas kultury i spon-
wierni, ponieważ konkurencja jest coraz większa. Nawet w Sierako- sor. Jest także współwydawcą książki „Proboszcz jakiego nie zna-
wicach jest kilka innych banków, które oferują swoje usługi, ale ci, któ- my”, o założycielu banku – księdzu Bernardzie Łosińskim.
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Proszę opowiedzieć o tej niekomercyjnej stronie działalności ban-
ku. 

To jest ta druga strona doceniana przez lokalną społeczność. 
Banki Spółdzielcze nie tylko dbają o zysk, ale także patrzą na sferę 
duchową, pomagają w rozwijaniu kultury, sportu. Mamy swoje zasługi 
przy inwestycjach kościelnych, a w Sierakowicach jest w czym 
pomagać, bo rozbudowywane są dwa kościoły. Banki komercyjne do 
takiej działalności społecznej się nie kwapią. One idą tam, gdzie można 
zrobić duży marketing. My pomagamy strażom, szkołom, różnym 
instytucjom i organizacjom społecznym. Jesteśmy w gronie funda-
torów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech 
Dziecka” w Szklanej, gdzie kupujemy wiele sprzętów niezbędnych
w rehabilitacji podopiecznych. Pomagamy także w inwestycjach tej 
fundacji. 
Co dla Pana oznacza kierowanie placówką z tak długą historią?

To jest wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Oczekiwania 
klientów są coraz większe i próbujemy spełniać wszystkie potrzeby 
lokalnego środowiska. Cieszy to, że klienci doceniają istnienie na-
szego banku. Doceniają to, że jesteśmy sponsorami wielu przed-
sięwzięć, że jesteśmy blisko nich również w trudnych momentach.
W przypadku klęsk, takich jak trąba powietrzna czy pożar, zawsze do 
banku zwracano się o pomoc i nasza instytucja nigdy  mieszkańcom 
pomocy nie odmówiła. To już jest tak historycznie ukształtowane, że 
od samego powstania Banku, dawniej Ludowego, dzisiaj Spół-
dzielczego, pomaga on swoim klientom w trudnych sytuacjach. Z tego 
też jest ogromna satysfakcja.
Jakie nagrody i wyróżnienia otrzymał Bank Spółdzielczy w ciągu 
ostatnich kilku lat?

Banki Spółdzielcze przyczyniły się do zmiany ustroju w Polsce
i za to zostaliśmy ostatnio wyróżnieni dyplomem przez premiera jako 
jeden z nielicznych banków. Otrzymaliśmy dyplom z okazji 25-lecia 
polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i du-
cha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie
i wkład w rozwój polskiej gospodarki. To wyróżnienie przyniosło nam 
najwięcej satysfakcji. 

W 2012 r. bank otrzymał wyróżnienie „Najlepszy Bank Spół-
dzielczy w Polsce” przyznane przez „Gazetę Bankową”. To było dla 
nas duże wydarzenie. 

Banki są podzielone na małe, średnie i duże. Nasz sierakowicki 
jest w tej chwili bankiem dużym, gdzie jest trudniej o wyróżnienia. 
Kiedyś byliśmy sklasyfikowani jako bank średni i wtedy byliśmy na 
samym szczycie. Teraz w grupie banków dużych jest trudniej o wielkie 
wyróżnienia, chociaż one oczywiście są osiągalne. 

Wielkim wyróżnieniem dla mnie osobiście było przyznanie 
przez Starostę Powiatu Kartuskiego tytułu Perła Kaszub. Poza tym 
bank otrzymał kilkakrotnie tytuły „HIT Pomorza”, tytuł Mecenasa 
Kultury i wiele innych nagród i wyróżnień.  

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim 
naszym klientom za korzystanie z usług naszego banku, a tym samym 
za wkład w rozwój banku.
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król, foto: AK

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Święto 
Komisji Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowania 
nauczycielom za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży. Z okazji 
Dnia Edukacji przyznawane są nie tylko nagrody pieniężne, ale i pres-
tiżowe odznaczenia. 

Jednym z nich jest Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie 
odznaczenie resortowe, nadawane za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. 
jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia
i doskonalenia nauczycieli.

W 2014 roku w gronie wyróżnionych nauczycieli znalazła się 
pani Hanna Subkowska-Wójcik – Dyrektor Zespołu Szkół w Kamie-
nicy Królewskiej. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się we 
Dworze Artusa, gdzie Pomorski Kurator Oświaty – pani Elżbieta Wasi-
lenko przekazała laureatce to zaszczytne odznaczenie. Medal KEN 
został przyznany za całokształt osiągnięć w zakresie oświaty i wycho-
wania. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia i życzymy dalszych suk-
cesów w pracy zawodowej.

Oprac. Wioletta Winczewska

Wyróżnienie dla Dyrektora Zespołu
Szkół w Kamienicy Królewskiej
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Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, personalia konspiracyjne – Da- Praca konspiracyjna
nuta Obuchowicz, Ina Zalewska. Urodzona 3 września 1928 we wsi w tym ośrodku prowadzona 
Guszczewina k. Narewki, pow. Bielsk Podlaski, zamordowana 28 była w bardzo trudnych wa-
sierpnia 1946 r. w Gdańsku. Sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej runkach. Śmiertelne zagro-
na Białostocczyźnie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W 1946 żenie stanowili tu nie tylko 
w 1. szwadronie Brygady działającym na terenie Pomorza. Niemcy, ale też i współpra-
Dzieciństwo i młodość cujący z nimi „aktywiści” 

białoruscy (którzy zadenun-Danuta Siedzikówna urodziła się jako druga córka leśnika Wac-
c jowa l i  Ges t apo  wie lu  ława Siedzika i Eugenii z Tymińskich. W rodzinie żywe były polskie 
polskich niepodległościow-tradycje patriotyczne. Ojciec w 1913 r., podczas studiów w Peters-
ców) oraz uczestnicy komu-burgu, został aresztowany przez władze carskie za udział w tajnej pol-
nistycznych „jaczejek”, zwią-skiej organizacji młodzieżowej. Zesłany w głąb imperium carów długo 
zanych z wrogą wobec Polskinie mógł odzyskać wolności. Do Polski zdołał powrócić dopiero
i Polaków partyzantką sowiec-w 1926 r.! Szlachecka rodzina Tymińskich, z której pochodziła jej 
ką.matka, spokrewniona była z Piotrem Orzeszko, jednym z bliskich 

współpracowników Romualda Traugutta, z czasów poleskiego okresu Można dodać, że rekru-
jego powstańczej działalności w 1863 roku (Orzeszko zapłacił zes- towała się ona w znacznej 
łaniem za udział w powstańczej organizacji cywilnej). części z oddziałów przysła-

nych przez dowództwo so-Dodajmy, że Tymińscy utrzymywali kontakt z żoną swego krew-
wieckie ze wschodu, z głębi nego, pisarką Elizą Orzeszkową. Świadomość rodzinnej przeszłości 
Białorusi oraz z elementu musiała niewątpliwie wywierać wpływ na ukształtowanie osobowości 
sowieckiego, który nie zdążył uciec w czerwcu 1941 r. (tzw. „wos-i postawy córek leśniczego spod Narewki. Do wojny rodzina Siedzi-
tocznicy” i „okrążeńcy”). Udział ludności miejscowej był w szeregach ków mieszkała w leśniczówce w Olchówce pod Narewką, gdzie pra-
bolszewickich nieznaczny.cował ojciec przyszłej sanitariuszki „Inki”. Danuta Siedzikówna uczy-

ła się w szkole w Olchówce, potem zaś miała podjąć naukę w szkole Danuta Siedzikówna początkowo pełniła funkcję łączniczki na 
sióstr salezjanek w Różanymstoku pod Grodnem, jednak te plany terenie swego macierzystego ośrodka. Przeszła przez ogólne prze-
zniweczyła wojna. Miała dwie siostry: Wiesławę (ur. 1927 r.) i Irenę szkolenie wojskowe, a także ukończyła kursy sanitarne. W lipcu 1944 
(ur. 1932 r.). r. teren powiatu Bielsk Podlaski został zajęty przez nadciągającą ze 

wschodu Armię Sowiecką.We wrześniu 1939 r. teren powiatu Bielsk Podlaski został zajęty 
przez drugiego agresora – Armię Czerwoną i znalazł się pod okupacją Zmobilizowane do akcji „Burza” oddziały AK atakujące wyco-
sowiecką. Wacław Siedzik, podobnie jak wielu polskich leśników fujących się Niemców i wspierające wojska rosyjskie, były po 
uznanych przez władze komunistyczne za osoby szczególnie związane ujawnieniu się wobec władz sowieckich rozbrajane, a ich żołnierze 
z państwem polskim, a co za tym idzie – niebezpieczne, padł ofiarą re- wywożeni do obozów w głębi ZSRR. Jednostki NKWD, które 
presji – został w 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do pojawiły się zaraz za przesuwającą się linią frontu, przystąpiły do 
kopalni złota na Syberii. Po wybuchu w czerwcu 1941 r. wojny po- aresztowania wszystkich osób podejrzanych o zaangażowanie w struk-
między dotychczasowymi sojusznikami: Związkiem Sowieckim tury Polskiego Państwa Podziemnego i w ogóle o jakąkolwiek aktyw-
i hitlerowską III Rzeszą, został podobnie jak dziesiątki tysięcy Pola- ność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Oddziały AK sfor-
ków zwolniony z obozu na mocy umowy Sikorski – Majski. Wyszedł mowane w obwodzie Bielsk Podlaski, skoncentrowane w kilku punk-
z armią gen. Andersa ze Związku Sowieckiego i wraz z nią znalazł się tach powiatu – pod Brańskiem, Bielskiem Podlaskim i w Boćkach, 
na terenie Iranu. Tam, w Teheranie, sprawował funkcję komendanta zostały rozbrojone przez Rosjan. Kadra dowódcza, zaproszona na 
obozu dla polskich uchodźców cywilnych. Trudy pobytu w sowieckim odprawę w Brańsku została aresztowana (na szczęście znaczna cześć 
obozie tak dalece wyczerpały jego organizm, że zmarł nie doczekaw- szeregowych żołnierzy, korzystając z zamieszania, zdołała rozejść się 
szy końca wojny. do domów).

Po aresztowaniu Wacława Siedzika przez NKWD jego rodzina Rozpoczęły się rządy marionetkowych „polskich” władz 
została usunięta przez władze sowieckie z leśniczówki w Olchówce. komunistycznych, będących w istocie jedynie narzędziem realizacji 
Musiała zamieszkać w niedalekiej Narewce, tutaj też zastał ją wybuch sowieckich celów politycznych. Stan ten można porównywać do 
wojny niemiecko – sowieckiej. Prawdopodobnie już wtedy matka faktycznej nowej okupacji.
„Inki”, Eugenia Siedzik, miała kontakty z polską konspiracją 5 Wileńska Brygada AK
niepodległościową. W lipcu 1941 r. Narewka znalazła się pod okupacją Danuta Siedzikówna „Inka” do połowy 1945 r. mieszkała
niemiecką. Eugenia Siedzik kontynuowała działalność niepodległoś- w Narewce i pracowała jako urzędniczka w tamtejszym nadleśnictwie. 
ciową i kontakty z podziemiem. Pod koniec wojny do oddziałów partyzanckich przedostają się kon-

Jesienią 1942 r. została aresztowana przez Niemców i 25 listo- fidenci NKWD, których zadaniem jest rozpracowanie armii pod-
pada tegoż roku osadzona jako więzień polityczny w więzieniu w Bia- ziemnej. Na podstawie zebranych informacji wiadomo, że już po 
łymstoku (figuruje pod poz. 843 na wykradzionej przez wywiadow- rozformowaniu oddziałów następują aresztowania. Również w maju 
czynię AK liście Gestapogefangengen – więźniów Gestapo przetrzy- 1945 roku aresztowana zostaje pracująca od października 1944 r.
mywanych w tej złowrogiej placówce, z numerami akt sprawy 5321/42 w nadleśnictwie Inka. W trakcie przewożenia konwój aresztowanych 
i 48/42). Przeszła przez długotrwałe, okrutne, połączone z torturami atakuje oddział „Konusa”. Ince i jednemu z gajowych udaje się zbiec 
śledztwo. Z przekazywanych przez nią z więzienia grypsów wynikało, do lasu. Z oddziałem „Konusa” Inka trafia do oddziału 5 Wileńskiej 
iż udało się jej zidentyfikować osoby, które spowodowały jej Brygady AK pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
aresztowanie. Należały one do kolaborującego z Niemcami komitetu We wrześniu 1945 r. „Łupaszko” rozformowuje oddział na zimę. 
białoruskiego z Narewki. W połowie 1943 r. Eugenia Siedzik została Danka pod fałszywym nazwiskiem rozpoczyna naukę w gimnazjum. 
rozstrzelana przez Niemców. Któregoś dnia UB aresztowało Wiesię, która szybko zorientowała się, 

Trzy córki małżeństwa Siedzików zostały zupełnie same... że chodziło im o Dankę. Wiesia miała to szczęście, że trafiła na UB-ka, 
Opiekowała się nimi teraz babcia, matka ich ojca. Dwie starsze, któremu kiedyś wyświadczyła niecodzienną przysługę. Była 
Wiesława i Danuta, pomimo bardzo młodego wieku, zostały świadkiem na jego ślubie kościelnym. To uratowało ją przed biciem
zaprzysiężone jako żołnierze Armii Krajowej. Danuta, wstępując i prawdopodobnie przyczyniło się do jej zwolnienia. Jednak po 
w szeregi podziemnego wojska w grudniu 1943 r., przyjęła pseudonim zwolnieniu Wiesia jest śledzona. Dlatego też Danka porzuca naukę
„Inka”. Stała się żołnierzem Armii Krajowej ośrodka Hajnówka – i ponownie zmienia tożsamość. Teraz jest już panną Obuchowicz. Tu
Białowieża.

„…zachowałam się jak trzeba…”
Historia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”

źródło: pl.wikipedia.org
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z pomocą przyszedł przyjaciel ojca i ojciec chrzestny Danki, Stefan Kim byli mordercy? Jak podaje Piotr Szubarczyk z IPN Gdańsk, 
Obuchowicz. Danka pracuje jako kancelistka w leśnictwie Miłomłyn śledztwo dotyczące Inki nadzorował Józef Bik, naczelnik wojewódzki 
koło Ostródy. Wydawałoby się, że otworzyła się przed nią szansa na bezpieki w Gdańsku. Człowiek ten później pod zmienionym naz-
nowe życie. Lecz zbliżają się wybory. Żołnierze AK mają nadzieję, że wiskiem pracował w komendzie wojewódzkiej milicji na południu 
będą to wybory uczciwe, pod kontrolą aliantów. W okolicy Miłomłyna Polski. Potem w roku 1968 wyemigrował do Izraela jako ofiara 
pojawia się oddział Wileńskiej Brygady AK i Inka ponownie, jako prześladowań antysemickich w Polsce. Major Gajewski, przewod-
sanitariuszka, powraca do lasu, tym razem pod dowództwo Zdzisława niczący składu sędziowskiego, dożył sędziwego wieku. Sędzia kapitan 
Badochy „Żelaznego” (poległ 26 czerwca 1946 r.). Oddział działa na Nizio-Narski szybko zakończył karierę w SB, gdyż w czasie wojny 
obszarze Borów Tucholskich. pracował w niemieckiej policji kryminalnej. Lecz o jego zwolnieniu 
Misja nie zadecydował fakt współpracy, a raczej jej zatajenie. Prokurator 

Wacław Krzyżanowski mieszka w północnej Polsce. Stawał przed 13 lipca 1946 roku Inka wysłana została do Gdańska po zakup 
sądem i w pierwszej instancji został uniewinniony, jednak udowod-leków i opatrunków dla oddziału. Nocleg miała w mieszkaniu sióstr 
niono mu kłamstwo w zeznaniach, co doprowadziło do skasowania Mikołajewskich. Dziewczyny miały wiele sobie do opowiedzenia. 
wyroku. Do ponownego procesu jednak już nie doszło. Wyliczając Powróciły wspomnienia z lasu. Do późnych godzin nocnych śpiewały 
osoby odpowiedzialne za ten mord należy wspomnieć o jeszcze jednej. partyzanckie piosenki. A Danka pięknie śpiewała. Należała kiedyś do 
Obrońca z urzędu po wyroku złożył prośbę o ułaskawienie do towa-chóru. I miała dla koleżanek nową piosenkę leśną, której koniecznie 
rzysza Bieruta. Niestety, mimo iż towarzysz Bierut miał córkę w tym musiała je nauczyć. Sen zmęczonych wspomnieniami dziewcząt 
samym wieku co Inka, prawa łaski nie zastosował. przerywa oddział SB, który aresztuje Dankę.

Dziś ludzie, którzy mordowali najlepsze córy i synów Polski Dokumenty ze śledztwa się nie zachowały. Wiemy o nim tylko
żyją w Anglii, Niemczech, Izraelu, Polsce... Z pewnością niejedenz przekazów pośrednich. Danka poza pseudonimami kolegów niczego 
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Józef Bik przesłał do IPN nie podała. SB nie udało się nawet uzyskać informacji, na której stacji 
podanie o wystawienie zaświadczenia o latach pracy w SB. Miałby kolejowej miał na nią oczekiwać kurier, który miał ją z powrotem 
wtedy, u siebie w kraju, wyższą emeryturę...odprowadzić do oddziału.

Przecież dziś nikt nie chce wsadzać do więzień za czynyMetody śledcze niewiele różniły się od tych, jakim nie tak 
z tamtych lat. Pytam, czy tak wielką ofiarą ze strony Polski (za którą dawno poddana została jej matka. Śledztwo w UB to nie tylko 
przecież Inka, Nil, Witold Pilecki i wielu innych, których imiona wypytywanie czy też przedstawianie dowodów, to również bicie, 
znamy i nie znamy, oddali życie) byłoby, gdyby sąd Rzeczypospolitej poniżanie, rozbieranie do naga, zamykanie w pomieszczeniu z żonami 
nazwał działalność, w której wyroki najwyższe serwowano po sfin-niedawno zabitych milicjantów. Takie to były metody prowadzenia 
gowanych procesach, po prostu po imieniu: „morderstwem”,przesłuchań i łamania człowieka. Wiek dziewczyny nie miał tu naj-
a prokuratorów, którzy je prowadzili „mordercami”? Czy warto umie-mniejszego znaczenia.
rać za kraj, który nawet po latach i zmianie orientacji politycznej swym Fałszywe zeznania
najlepszym córom i synom nie potrafi oddać sprawiedliwości?W procesie najcięższe oskarżenia złożył niejaki Adamski, który 
Odznaczeniazostał w oddziale MO pobitym przez żołnierzy „Żelaznego”. Uratował 

W 2006 r. Danuta Siedzikówna została pośmiertnie odznaczona życie prawdopodobnie dlatego, że swoją koszulą opatrzył rannego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez ówczes-kolegę, a taki gest żołnierze „Żelaznego” cenili. Adamski zeznał, że 
nego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.słyszał damski głos podburzający do rozstrzelania UB-ków. Po latach 

Adamski pytany przez prokuratorów IPN odwołał swoje zeznania, Film i teatr
tłumacząc je strachem i tym, że nie wiedział, co podpisuje oraz tym, że Postaci „Inki” poświęcony jest spektakl Teatru Telewizji „Inka 
zeznań nie czytał przed podpisaniem. 1946. Ja jedna zginę” (premiera w styczniu 2007) w reżyserii Natalii 

W zupełnie innym świetle Inkę pokazał Mieczysław Mazur, Korynckiej-Gruz z Karoliną Kominek w roli głównej. 
również milicjant. W akcji pod Sulęczynem był ranny. Gdy oddział 

opracował Kazimierz Michał Borzestowski„Żelaznego” wycofywał się w pośpiechu, Danka rzuciła mu opatrunek, 
aby mógł opatrzyć sobie ranę. On wyraźnie powiedział, że rolą Danki 

Od Redakcjiw oddziale były zadania sanitariuszki oraz że nosiła ona oznaki 
Czerwonego Krzyża. Zeznanie to wcale Mazurowi nie zaszkodziło.

We wrześniu br. na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym W jakim świetle stawia to milicjantów, którzy  mówią o składaniu 
badacze z Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli prace poszu-zeznań pod presją strachu?
kiwawcze miejsca pochówku Danuty Siedzikówny „Inki” i Fe-Wyrok sądu brzmiał: „śmierć przez rozstrzelanie”. Jej obrońca
liksa Salmanowicza „Zagończyka”. Jak czytamy w internetowym z urzędu wystosował pismo o ułaskawienie do „obywatela Prezydenta” 
wydaniu „Tygodnika Powszechnego”, naukowcy wykopali szczątki Bieruta. Danka pisma tego nie podpisała. Już będąc w celi śmierci 
pięciu osób w kwaterze 137, wskazanej na podstawie zachowanych przesłała koleżankom z sąsiedniej celi gryps, w którym napisała: „Jak 
dokumentów przez byłego zastępcę dyrektora Aresztu Śledczegomi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam 
w Gdańsku, a dziś pracownika Muzeum II Wojny Światowej – się jak trzeba”.
Waldemara Kowalskiego. Wśród odkopanych szczątków badacze IPN Straszliwy koniec
natknęli się na szkielet młodej kobiety z postrzałem czaszki. Inne Tak więc gdy o 4.15 stanęła wraz z Feliksem Selmanowiczem, 
wykopane szczątki mają duże obrażenia na wysokości klatki „Zagończykiem”, przed plutonem egzekucyjnym, zanim padły strzały 
piersiowej, co może wskazywać na egzekucję. Szczątki akowców zakrzyknęli „Niech żyje Polska”, a gdy strzały te nie odebrały im życia, 
ukryto w otwartych trumnach i zakopano w płytkim grobie. Przy nim dowodzący egzekucją ppor. SB Franciszek Sawicki strzałem
zwłokach nie było żadnych rzeczy osobistych. Przez wiele lat groby w głowę to życie im odebrał, Danka zdążyła jeszcze krzyknąć „Niech 
nie były oznaczone. Na cmentarzu były jedynie symboliczne mogiły żyje major Łupaszko”.
akowców. Ostateczną odpowiedź na pytanie, czy znalezione szczątki Ostatnie chwile jej życia zrelacjonował ks. Marian Prusak, który 
należały do „Inki” i „Zagończyka” dadzą testy DNA. wyspowiadał ją przed egzekucją. 

10 października br. zmarł Wacław Krzyżanowski, stalinowski Nawet po śmierci pastwiono się nad nią. Miejsce jej pochówku 
prokurator, który zażądał kary śmieci dla 17-letniej Danuty Sie-po dziś dzień nie jest znane. W gazetach ukazywały się różne obraźliwe 
dzikówny. Został pochowany z wojskową asystą honorową (sic!)artykuły. „Dziennik Bałtycki” informację o egzekucji zatytułował 
13 października na cmentarzu w Koszalinie. Za przyznanie wojskowej „Osiemnastoletnia dziewczyna katem”. Przypisywano jej uczest-
asysty honorowej szef MON Tomasz Siemoniak odwołał w trybie nictwo w egzekucjach z zaciętą twarzą i pistoletem w ręku.
natychmiastowym ze stanowisk dowódcę oraz komendanta garnizonu Można mówić, że był to czas walki, że takie ofiary potrzebne 
Koszalin. były dla ustabilizowania sytuacji w kraju. Lecz czym można uzasadnić 

„morderstwo sądowe” dokonane na 17-letniej dziewczynie, 
sanitariuszce i kurierze? Dziewczynie, która w oddziale partyzanckim 
z torbą ze znakiem Czerwonego Krzyża niosła ratunek zarówno swoim 
kolegom, jak i rannym milicjantom? 
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Jesień to okres, gdy na naszych działkach i w ogrodach drzewa 
okrywają się feerią barw różnokolorowych liści, a w ogrodach trwają 
prace porządkowe. Pojawia się niekiedy problem, co zrobić z tym nad-
miarem liści, trawy czy gałęzi. Jak można zagospodarować te odpady 
roślinne z korzyścią dla siebie i zgodnie z obowiązującymi przepisami? 
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sierako-
wice przewiduje, że zgrabione liście czy też skoszona trawa nie mogą 
trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Wszelkie odpady zielone 
powstające na naszych posesjach powinny zostać poddane kompos-
towaniu w przydomowych kompostownikach albo należy je oddać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taki 
Punkt znajduje się w Sierakowicach na ul. Brzozowej 2a. Można przy-
wieźć tam dowolną ilość odpadów zielonych i złożyć je w przygoto-
wanym kontenerze. Do kontenera wrzucamy luzem czyste odpady zielo-
ne, bez worków i innych zanieczyszczeń.  

Jeżeli masz miejsce na działce, a nie możesz dowieźć liści lub 
trawy do PSZOK, to dobrym rozwiązaniem jest kompostownik. Kom-
post jest dobrym i naturalnym nawozem, doskonałym sposobem na 

specjalnymi preparatami, które zawierają odpowiednie szczepy bakterii. wykorzystanie odpadów roślinnych. Jest także tanią i łatwą do uzyskania 
Następnie do kompostownika wrzucamy materiał biodegradowalny. alternatywą dla obornika. Warto w swoim ogrodzie zbudować najprost-
Warto zadbać, aby był różnorodny. Biomasę w kompostowniku należy szy kompostownik i wykorzystywać nawóz kompostowy do uprawy 
mieszać co kilka tygodni, aby umożliwić dopływ tlenu i dotarcie mikro-roślin. Dzięki kompostowaniu organiczne „śmieci” można przekształcić 
organizmów do każdego miejsca.w cenny nawóz – zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie trochę pracy

Co do kompostownika? Resztki roślinne oraz inne materiały i odrobina cierpliwości.
nadające się do kompostowania pojawiają się przez cały rok. Nie mar-Oto kilka rad jak zrobić własny kompost: 
nujmy tak różnorodnej materii organicznej powstającej na naszych Prawidłowy kompost powinien wyglądać jak wilgotna czarna 
działkach. Pamiętajmy jednak, że mimo dużej różnorodności ma-ziemia i pachnieć jak leśna ściółka. Pod względem nawozowym 
teriałów kompostownik nie jest śmietnikiem i nie wszystkie rzeczy na-charakteryzuje się znaczącą zawartością azotu, potasu i przyswajalnych 
dają się do kompostowania. Resztki, które przeznaczamy na kompost form fosforu.
muszą być biodegradowalne, ale nawet w tej grupie znajdują się wyjątki.Kompostowanie przydomowe można prowadzić na różne 

W trakcie kompostowania pamiętaj o kilku zasadach: sposoby. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryz-
ź Warstwa świeżej trawy nie może być zbyt gruba, bo łatwo zbija się ona mach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając 
w nieprzepuszczalną warstwę, blokującą dopływ tlenu w głąb pryzmy dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy 
kompostowej i powodującą gnicie. Dlatego przed dodaniem do kompos-kompost uzyskuje się tą metodą po około 6-12 miesiącach. Obecnie na 
townika należy ją podsuszyć lub układać cienkimi warstwami, przekła-rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki 
dając grubszym materiałem jak rozdrobnione pędy i gałęzie, słoma czy drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają
kora.i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, 
ź Pamiętaj o odpowiednim stopniu rozdrobnienia odpadów dodawanych drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodze-
do kompostu. Optymalna wielkość cząstek do kompostowania niem wykonać samodzielnie (korzystając z fachowej literatury, czaso-
naturalnego w pryzmie wynosi 25-40 mm średnicy.pism czy informacji internetowych).
ź Wskazane jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności, dlatego w czasie Ważna jest lokalizacja. Kompostownik powinien być 
dłuższych upałów należy zraszać kompost wodą.umiejscowiony w miejscu zacienionym, bezpośrednio na gruncie 

(umożliwi to przenikanie do kompostu dżdżownic oraz innych mikro- ź Nie ubijaj kompostu.
organizmów glebowych) Dobrze, jeśli będzie się znajdować na lekkim ź Unikaj kompostowania liści z roślin porażonych chorobami, gdyż 
wzniesieniu, by woda się nie zbierała i nie doszło do zawilgocenia. zarodniki wielu chorób zimują właśnie w opadłych liściach. Unikaj 
Ważne, aby kompostownik znajdował się w miejscu nie powodującym również kompostowania innych chorych części roślin.
uciążliwości zarówno dla nas jak i mieszkańców nieruchomości sąsied- ź Unikaj nadmiaru produktów pochodzenia zwierzęcego – dodane w du-
nich. Może warto obsadzić go drzewami lub krzewami. żej ilości mogą gnić i przyciągać do naszego kompostownika psy lub ko-

Jak kompostować? Przy rozpoczynaniu kompostowania ty. Nie znaczy to jednak, że musimy przebierać resztki z naszych stołów, 
warto na dno kompostownika położyć kilka pociętych gałęzi i przysypać niewielka ilość odpadków zwierzęcych na pewno nie zaszkodzi.
je ziemią lub torfem. Będzie to warstwa podtrzymująca i ułatwiająca ź Odpadki do kompostowania różnią się zawartością azotu, wilgot-
przewietrzanie. Torf zatrzyma substancje organiczne przed wsiąkaniem nością, stopniem zdrewnienia. Materiały ubogie w azot (np. liście), trud-
do gleby. Następnie wrzuca się już dojrzały kompost z innego niej rozkładające się, przed ułożeniem na kompostowniku należy roz-
kompostownika. Jeśli takiego nie mamy, można się posłużyć drobnić i wymieszać nawozami zawierającymi dużo azotu – saletra 

amonowa, obornik bydlęcy lub ptasi lub 
roślinami motylkowymi. Produkując 
kompost jednolity z kory, trocin, liści lub 
słomy pamiętajmy o dodaniu azotu, ponie-
waż materiały te zawierają go bardzo mało.

Kompostowanie należy uznać za 
najbardziej pożądany sposób unieszkod-
liwiania odpadów biodegradowalnych – 
pozwala ono znacznie zmniejszyć ilość 
odpadów trafiających na składowisko. Sko-
rzysta na tym środowisko naturalne, a my 
dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, który 
można wykorzystywać w ogrodzie bez 
ograniczeń. Dlatego wszystkich, którzy 
mają taką możliwość, zachęcamy do 
stosowania tej metody unieszkodliwiania 
bioodpadów.

Jesienne liście w ogrodzie: co z nimi zrobić?

Referat Ochrony Środowiska 

Co nadaje się na kompost?

- rozdrobnione gałęzie z przyciętych 
  krzewów lub zeschłe gałęzie z drzew;
- opadłe z drzew i krzewów owoce, 
  niewykorzystane warzywa;
- chwasty bez nasion, darń, liście, kora, 
  trociny;
- skoszona trawa, kwiaty cięte;
- popiół drzewny (np. z kominka lub grilla);
- odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego 
  (np. obierki z warzyw i owoców, skorupki
  jaj, fusy z kawy i herbaty);
- niezadrukowana rozdrobniona tektura.

Co nie nadaje się na kompost?

- materiał nieorganiczny (szkło, plastik, 
  gruz, piasek, środki chemiczne);
- odpadki zakonserwowane octem lub solą;
- skórki z owoców cytrusowych;
- resztki potraw zawierających dużą ilość 
  tłuszczy;
- kości, mięso;
- porażone, chore rośliny lub ich części;
- chwasty z dojrzałymi nasionami oraz 
  rośliny mogące rosnąć z kłącza, np. perz;
- zadrukowana tektura lub papier.
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Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału jednego z kontynentów, nadać jej imię, datę urodzenia oraz kraj,
w światowym projekcie UNICEF –   z którego do nas przybyła i przynieść na miejsce zbiórki (Zespół Szkół 

. Akcja ta w Polsce wspierana jest przez Ambasadora Dobrej w Kamienicy Królewskiej lub Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowaw-
Woli UNICEF Majkę Jeżowską. czym w Szklanej) do 15 grudnia 2014 roku. Lalki będą pokazane na 

wystawie oraz zlicytowane. Całkowity dochód zostanie przekazany na 
ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Pomaganie jest przyjemne. Przekonaj się! Uszyj laleczkę, 
daj dzieciom nadzieję! 

Pytania można kierować na e-mail:  
lub . 

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej: 
 

Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Poprzez propagowanie 
akcji chcemy pokazać dzieciom, że pomaganie może być nie tylko 
pożyteczne, ale także przyjemne. Głównym zadaniem akcji jest ze-
branie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariusza, działającego 
przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej, wraz z Ośrodkiem Re-
walidacyjno-Wychowawczym w Szklanej, postanowili przyłączyć się 
do tego projektu. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej akcji. 
Wystarczy uszyć lalkę według określonych wymiarów (wysokość Tekst i foto: nadesłane
52cm, szerokość z ramionami 39cm) wystylizować ją jako mieszkankę 

WSZYSTKIE KOLORY
ŚWIATA

domino1980@interia.pl
bartekleszk@wp.pl

www.zskamienicakrolewska.pl

Wszystkie Kolory Świata – III edycja
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

Miesiąc październik został w 2007 roku ogłoszony 
Międzynarodowym Miesiącem AAC (Augumentative and Alternative 
Communiation) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz 
Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej. Głównym celem 
obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na potrzeby 
osób niemówiących. 

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej 
pracujemy między innymi nad wzrostem umiejętności 
porozumiewania się. Jedną ze stosowanych przez nas metod 
komunikacji jest Makaton. W Polsce metoda ta została opracowana 
przez dr Bogusławę B. Kaczmarek w latach 2001-2005. Mówiąc o 
Programie Językowym Makaton mamy na myśli system gestów i 
symboli graficznych. Użytkownik Makatonu wykorzystuje znaki i 
gesty, z których korzysta na co dzień.

przykład wzrokiem. Gesty natomiast są formami wspomagającymi 
słowne porozumiewanie się. Służą jako dodatkowy środek, który 
wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Co 
ważne – gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. To 
ważna informacja dla rodziców i prawnych opiekunów. Gest nie ma 
zastąpić słowa, ma je wspomagać, dzięki czemu dziecko osiąga dwa 
cele: pierwszy – staje się rozumiane przez otoczenie; i drugi – zaczyna 
nazywać przedmioty w swoim otoczeniu. Jednak nie każde dziecko 
jest w stanie wykonać gest dokładnie, zgodnie z instrukcją, na przykład 
nie uczynią tego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W takim 
wypadku użytkownik upraszcza gest w taki sposób, aby mógł 
„powiedzieć” to, na czym mu zależy.

Wiek osób posługujących się Makatonem nie ma znaczenia. 
Ze znaków korzystają zarówno dorośli doświadczający trudności w 
uczeniu się i porozumiewaniu, jak i małe dzieci.

Ze znaków graficznych, tzw. piktogramów, najczęściej W naszej codziennej pracy zaczynamy dostrzegać pierwsze 
korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują efekty. Nasi wychowankowie używają symboli do komunikacji 
wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby. Sposób zarówno w wewnętrznym środowisku Ośrodka, jak też w środowisku 
ten sprawdza się zwłaszcza w pracy z osobami, którym zaburzenie nie rodzinnym czy lokalnym. 
pozwala na celowe używanie rąk. Mogą one wskazywać na symbol na Anna Grzenkowicz, Anna Flisikowska

Październik miesiącem AAC
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Szkoła Podstawowa w Załakowie
3 października 2014 r. to pamiętna data dla Pierwszo-

klasistów. W tym dniu w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godzinie 12.00 uczennica 
Roksana Woźniak powitała przybyłych gości: księdza Proboszcza, 
przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, rodziców i całą społecz-
ność szkolną. Szczególnie gorąco powitała bohaterów uroczystości – 
uczniów klasy I, którzy zaprezentowali program artystyczny. Dzieci 
wspierane przez wychowawczynię Sabinę Ruszewską, recytowały  
wiersze, śpiewały piosenki, i tym samym udowodniły, że są gotowe do 
złożenia uroczystego ślubowania. Pasowanie na ucznia wielkim 
ołówkiem było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali 
przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było 
wręczenie pamiątkowych dyplomów. Następnie głos zabrał ksiądz 
Proboszcz, który  życzył pierwszakom wielu sukcesów w nauce,
a potem dokonał poświęcenia przyborów i podręczników. Uśmiech-
nięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty przygotowane 
przez kolegów z poszczególnych klas, a także od Rady Rodziców. Na 
zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uro-
czystości spędzili miło czas przy słodkim poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierw-
szakom życzymy wielu radości w zgłębianiu tajników wiedzy.

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

W Szkole Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Siera-
kowicach dzień 4 października 2014 r. był szczególny. Tego dnia 
pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej i stali 
się prawowitymi uczniami. Aby uświetnić uroczystość dzieci 
przygotowały program artystyczny, który nagrodzony został gromkimi 
brawami. Nie jednemu zakręciła się łezka w oku. 

Ślubowanie pierwszaków i pasowanie na ucznia w szkołach gminy Sierakowice
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Szkoła Podstawowa w Mojuszu
„Będziemy starali się dobrze uczyć” – tak ślubowali ucz-

niowie w Mojuszu. Dnia 8 października 2014 roku odbyła się uroczys-
tość ślubowania uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Mojuszu.
W uroczystości udział wzięli: rodzice, pani dyrektor, nauczyciele
i uczniowie szkoły podstawowej oraz najważniejsze tego dnia – dzieci 
z klasy I. 

Ślubowanie i pasowanie klasy I to bardzo ważny dzień nie 
tylko dla pierwszaków, ale i dla całej społeczności szkolnej. Uroczys-
tość rozpoczęła się programem artystycznym pt. „W Krainie Wiedzy” 
w wykonaniu uczniów klasy I. Przedstawiciele starszej klasy wystąpili 
w rolach Króla Ołówkasa i Królowej, sprawdzając wiedzę i umie-
jętności kandydatów na rycerzy – uczniów.

Pierwszoklasiści świetnie „zdali egzamin” z wiedzy o na-
szych symbolach narodowych, zasadach zachowania się w szkole i na 
ulicy. Wszystkie dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki

w języku polskim, kaszubskim i angielskim, czym zasłużyły sobie na 
tytuł pełnoprawnego ucznia. 

Po części artystycznej nastąpiła najważniejsza część uro-
czystości: ślubowanie i pasowanie. Dzieci uroczyście złożyły ślubo-
wanie na Godło Polski, po czym dyrektor Danuta Pioch dokonała aktu 
pasowania na ucznia. Uczniowie klasy I otrzymali też pamiątkowe 
dyplomy od Rady Rodziców i upominki od pozostałych uczniów.

Po zakończonej akademii odbyła się nieoficjalna część 
uroczystości, poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z kla-
sy I, na który udali się zaproszeni goście.

Irena Brzustewicz
Foto: Bożena Obel
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Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim
Dnia 10 października w Szkole Podstawowej w Łyśniewie 

odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Na 
uroczystość przybyli: rodzice, uczniowie i nauczyciele. Punktualnie o 
godz. 12 głos zabrali uczniowie. Przygotowali montaż poetycko – 
muzyczny mówiący o życiu szkoły i na temat przyrody.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała Pani dyrektor Janina 
Leszczyńska, która pasowała zgromadzonych kandydatów na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Łyśniewie.

włączenia ich do społeczności szkolnej. W tym roku świadkami tego 
niecodziennego momentu byli rodzice oraz ks. proboszcz Leszek Knut 
i wójt Tadeusz Kobiela. 

Zanim pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar 
szkoły i zostali pasowani na uczniów przez dyrektor Marię Wenta-
Barlak, zaprezentowali krótki program artystyczny. Później był czas na 
wręczanie podarunków i dyplomów od rodziców, nauczycieli i 
starszych klas. Na zakończenie wszyscy zasiedli do przygotowanego 
przez rodziców poczęstunku.  

Szkoła Podstawowa w Jelonku
Dnia 16 października uczniowie klasy I złożyli uroczyste 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali rodzice, ślubowanie i stali się uczniami Szkoły Podstawowej w Jelonku. Wśród 
zapraszając zgromadzonych gości na słodki poczęstunek. Obecna zaproszonych gości był proboszcz parafii św. Jana - ks. Marek Wera, 
klasa I liczy 12 uczniów. który co roku zaszczyca nas swoją obecnością. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców na czele.
Zespół Szkół w Gowidlinie Po części artystycznej był słodki poczęstunek przygotowany 

16 października to dla Zespołu Szkół w Gowidlinie przez rodziców.
wyjątkowy dzień. Od wielu lat ta właśnie data – dzień Patrona Jana 
Pawła II – jest dla najmłodszych uczniów momentem  uroczystego 

Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
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21 października 2014 roku to pamiętna data dla osiemnaś- Lisie Jamy
ciorga pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im. ks. Bernarda Uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I odbyło 
Sychty w Puzdrowie. W tym dniu odbyło się Uroczyste Ślubowanie się w Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich 
uczniów klasy I. Tegorocznej uroczystości towarzyszyła atmosfera Jamach 22 października. W uroczystości wzięli udział: rodzice 
magii i tajemniczości. „Pierwszaczki”, zaczarowane przez Złą Wróż- uczniów klasy I, ksiądz proboszcz parafii Wygoda – Bogdan 
kę, musiały udać się w „podróż do czterech krain” w poszukiwaniu Drozdowski oraz cała społeczność szkolna wraz z klasą pierwszą. 
atrybutów potrzebnych do odczarowania. Dzielni uczniowie wytrwale Przed akademią odbyło się poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów. 
„kroczyli” przez krainę muzyki, pracy, miłości i mądrości, wykazując Po akademii dzieci złożyły ślubowanie, po czym pani dyrektor 

przystąpiła do pasowania. Na sam koniec pierwszoklasiści otrzymali 
dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz udali się 
wraz z rodzicami, panią dyrektor i wychowawcą na poczęstunek.

się swoimi umiejętnościami. Za wykonane zadania dzieci otrzymały 
nagrody, dzięki którym Dobra Wróżka sprawiła, że zniknęło złe zaklę-
cie. Wówczas uczniowie gotowi byli do złożenia uroczystego ślubo-
wania. Pasowanie na ucznia wielkim ołówkiem przez panią dyrektor 
Mirosławę Masowa było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy 
I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowa-
nia było wręczenie legitymacji szkolnych, pamiątkowych dyplomów 
oraz książeczek oszczędnościowych SKO, a także drobnych upomin-
ków ufundowanych przez BS w Sierakowicach. Rodzice również  
przygotowali prezenty dla swoich pociech oraz słodki poczęstunek.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej Zespół Szkół w Tuchlinie
szkoły. 22 uczniów z klasy I zostało 28 października oficjalnie 

D. Ramczyk przyjętych do społeczności szkolnej. Pierwszaki zaprezentowały 
Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej rodzicom, nauczycielom oraz pozostałym uczniom, czego zdążyły się 

Dzień 21 października 2014 roku w naszej szkole był bardzo już nauczyć w szkole. Starsi koledzy zamienili się w reporterów, którzy 
ważnym dniem dla najmłodszej z klas. W tym dniu odbyła się uro- poprowadzili program w „Lokalnej Tuchlińskiej Telewizji”, pod 
czystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Zespołu Szkół tytułem „Klasa I: Jak oni się tego nauczyli?”. Oprócz wierszyków
w Kamienicy Królewskiej. Pierwszoklasiści oraz uczniowie klasy Vb 
przygotowali pod okiem nauczycielki klasy I sp, pani Danuty Ze-
lewskiej program artystyczny. Na sali pojawiły się szkolne krasno-
ludki, które zgodziły się przyjąć nowe dzieci do ich szkoły, gdy te 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie 
oraz wykazały się wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomością 
zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieś-
niczej. 

Po części artystycznej nastąpiła najważniejsza chwila – 
pasowanie na uczniów. Pani dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik 
ogromnym ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia. Następnie 
były życzenia i upominki.

Uroczystość zakończyła się „słodkim” przyjęciem, które 
zorganizowali rodzice.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Sylwia Piotrowska – wychowawca kl. I
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i piosenek, dzieci miały również możliwość zaprezentowania swojej 
wiedzy na temat naszego kraju oraz Kaszub.

Po części artystycznej nadszedł czas na ślubowanie. Dzieci
z podniesioną prawą ręką przysięgały: …być dobrym Polakiem, 
kochać swoją Ojczyznę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły… 
Następnie Dyrektor pasował każdego malucha na ucznia Zespołu 
Szkół w Tuchlinie. 

Na koniec, na pierwszaków czekały prezenty, przygotowane 
przez rodziców oraz słodki poczęstunek.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sierakowicach
organizuje

bezpłatny kurs ochrony roślin
dnia 8 grudnia 2014 r.

Zapisy: Referat Rolnictwa Urzędu Gminy p. 108 
lub telefonicznie: (58) 681 95 30, 
(58) 681 95 28, (58) 681 95 27.

GOTÓWKA
DLA

ROLNIKÓW

Zadzwoń
881 776 157

w 1 dzień

do 150 tys. zł
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4 listopada 2014
o godz. 18.00
odbędzie się

wernisaż wystawy

„O nieznanym ludzie… –
Dawne budownictwo

drewniane 
na Kaszubach”

w sali konferencyjnej
Gminnego Ośrodka Kultury

w Sierakowicach
(wystawa czynna

do 31 grudnia 2014 r.).

„Listopadowe Zaduszki” – projekcja filmu

4 listopada 2014r.
godz.18.00
sala konferencyjna
GOK w Sierakowicach

„Ze śmiercią na Ty”–  to amatorski film, który 
jest próbą uratowania od zapomnienia ludowych 
historii dotyczących obrzędów pogrzebowych 
oraz tego, jak na Kaszubach postrzegana jest 
śmierć. Mimo że cywilizacja pędzi do przodu, 
coraz częściej powracamy do ludowości, w której 
zawarta jest mądrość. Dzięki niej można 
odnaleźć sens życia i żyć zgodnie z prawami 
natury, które mimo upływającego czasu, nadal są 
aktualne.

Reżyseria: Ewelina Karczewska
Zdjęcia: Piotr Zatoń
www.zesmircianaty.art.pl 

Zapraszamy do 2 Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00 – 17:00
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Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..
Wtedy proste „dziękujemy”- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie i Absol-
wenci Zespołu Szkół w Tuchlinie składają serdeczne podziękowania 
wszystkim Sponsorom wycieczki do Berlina, która odbyła się w dniach 
11-13.06.2014. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Sierakowice Panu Tadeuszowi 
Kobieli, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego Panu Romanowi Dawi-
dowskiemu oraz Dyrektorowi GOPS Panu Ryszardowi Klajn za dofi-
nansowanie trzydniowego wyjazdu do Berlina.

Podziękowanie
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10 października w przedszkolu „Chatka Puchatka” w Go- cytuje piękne wierszyki. Występ dzieci wzbudził ogromne emocje. 
widlinie rozpoczęła się najważniejsza uroczystość dla najmłodszych Wielu rodzicom popłynęły łzy wzruszenia. Po części artystycznej 
przedszkolaków – pasowanie na przedszkolaka. W obecności nastał czas na uroczyste naznaczenie dzieci magiczną kredką. Aktu 
rodziców, nauczycieli i personelu pięćdziesięcioro dzieci 2,5-, 3- i 4- pasowania na przedszkolaka grupy Tygrysków dokonała Kamila 
latków przystąpiło do pasowania na przedszkolaka. Uroczystość Wiśniewska, natomiast grupy Króliczków - Aleksandra Malek. Na pa-
rozpoczęła się od części artystycznej. Dzieci zaprezentowały to, czego miątkę tej wyjątkowej chwili przedszkolaki otrzymały dyplomy i pa-
nauczyły się w przedszkolu do tej pory pod kierunkiem Kamili miątkowe zdjęcie. Był to ważny i niezapomniany dzień dla wszystkich 
Wiśniewskiej, Aleksandry Malek, Natalii Myszk i Natalii Bigus. Wys- dzieci z przedszkola „Chatka Puchatka”.
tąpiły w nowej roli przedszkolaka-aktora, który tańczy, śpiewa i re-

Pasowanie na przedszkolaka w „Chatce Puchatka”

Tekst i foto: Kamila Wiśniewska

„Praca nauczycieli, trzeba przyznać, jest niezwykle trudna. 
Niejednokrotnie spędza nam sen z powiek i przyprawia o zawał serca, 
do czego także przyczyniają się niezbyt chwalebne uczynki oraz brak 
chęci do nauki. Skruszeni… prosimy o wyrozumiałość bo i uczniem 
nie jest łatwo być …”. Takimi słowami rozpoczęła się akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie kla-
sy III c i III e pod kierownictwem wychowawczyń Małgorzaty Labuda 
i Kariny Wenta. Ukazali oni – słowem, gestem i piosenką – klimat 
szkolnego życia. Na zakończenie akademii Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowicach Ireneusz Płotka podziękował młodym ar-
tystom za pamięć oraz przedstawienie w zabawny sposób szkolnej rze-
czywistości. W imieniu Dyrekcji życzył wszystkim pracownikom 
szkoły i uczniom wytrwałości, uśmiechu i zapału do pracy.

Wioletta Szulc
Foto: nadesłane

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
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W środę 22 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej – Tymoteusz Kniter otrzymał wyróżnienie w tej samej kategorii.
w Kamienicy Królewskiej pojechali do Gminnego Ośrodka Kultury W nagrodę dzieci otrzymały przybory do rysowania i malowania oraz 
Sportu i Rekreacji w Chmielnie, gdzie odbył się finał Konkursu Plas- piłki. Dodatkowo organizatorzy konkursu ufundowali dla każdej szko-
tycznego „Moje miejsce na Kaszubach”. W konkursie udział wzięli ły trzy piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę i do gry w piłkę nożną.
uczniowie z 43 szkół podstawowych z obszaru LGR Kaszuby. Po wręczeniu nagród rozpoczęła się wspólna zabawa, do 

Celem konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę której zachęcali animatorzy. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci
Rybacką Kaszuby było w szczególności promowanie atrakcyjności i naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były tańce integracyjne 
obszaru LGR Kaszuby jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem, a także zabawy sportowo-ry-
popularyzacja ekoturystyki, wędkarstwa i rybactwa wśród dzieci walizacyjne, m. in. skręcanie balonów, wyścigi w spodniach, slalom
i młodzieży. w specjalnych okularach, czołganie się przez tunel, wyścig z taczkami. 

Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 630 prac, spośród Rozegrano też konkurs w dmuchanego darta, który cieszył się sporym 
których Komisja Konkursowa wyłoniła łącznie 100 laureatów w trzech zainteresowaniem. Spotkanie zakończyło karaoke, czyli śpiewanie 
kategoriach wiekowych: uczniów klas 0-I, uczniów klas II-III oraz piosenek przez dzieci, którym wyświetlano tekst piosenki.
uczniów klas IV-VI. W każdej z kategorii przyznano nagrody uczniom Organizatorzy nie zapomnieli również o dorosłych. Podczas 
za zajęcie od I do X miejsca oraz 10 wyróżnień, a kolejne 40 osób gdy dzieci zajęte były zabawą z animatorami, nauczyciele oraz rodzice 
otrzymało upominki za bardzo ciekawe prace. mogli obejrzeć wystawę fotograficzną „Kaszuby w obiektywie”, pre-

Uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Ka- zentującą dorobek uczestników kursu fotograficznego zrealizowanego 
mienicy Królewskiej zostali laureatami w kategorii klas II-III. przez LGR Kaszuby.

Oprac. Wioletta WinczewskaWiktoria Miotk zajęła trzecie miejsce, natomiast inny uczeń tejże klasy 

Uczniowie z Kamienicy Królewskiej Laureatami Konkursu Plastycznego
„Moje miejsce na Kaszubach”

W dniach od 22 do 26 września 
w Zespole Szkół w Gowidlinie odbył się 
Szkolny Tydzień Profilaktyki. Wszyscy 
uczniowie szkoły wzięli udział w spot-
kaniu z policjantem Komendy Powiatowej 
Policji z Kartuz – Karolem Klamrowskim. 
Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu:
„Bezpieczeństwa na drogach w ruchu pie-
szych oraz poruszania się pojazdami koło-
wymi jednośladowymi”. Odbyło się sze-
reg zajęć o tematyce profilaktycznej z psy-
chologiem, pedagogiem oraz wychowaw-
cami. Uczniowie klasy „0” spotkali się
z pielęgniarką Kaszubskiego Centrum 
Medycznego z Sierakowic – Marią 
Górską, która przybliżyła im zasady hi-
gieny i jej wpływ na zdrowie. Każda z klas 
przygotowała po kilka plakatów o zdro-

Podczas prelekcji, połączonej z prezentacją multimedialną, wym żywieniu, bezpieczeństwie, sporcie i zapobieganiu nałogom. 
dowiedzieli się, jak działają mechanizmy powstawania nałogów oraz Najciekawsze plakaty zostały wyeksponowane na gazetce na sali 
jak trudne jest leczenie ludzi uzależnionych. Uczniom szkoły gimnastycznej. Gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu z Pełno-
podstawowej pracownicy Kaszubskiego Centrum Medycznego z Sie-mocnikiem Wójta Gminy do spraw uzależnień – Marią Karolak. 

rakowic przybliżyli funkcjonowanie 
ratownictwa medycznego oraz pokazali 
jak wyposażony jest ambulans. Gim-
nazjaliści klas drugich, pod opieką wy-
chowawców – pani Alicji Kuchty oraz 
pani Joanny Neubauer, zaprezentowali 
interesujące przedstawienia profilak-
tyczne: „Planeta nadziei” oraz „Dobre 
rady”. 

Nad przebiegiem Tygodnia 
Profilaktyki czuwały: pani pedagog 
Alicja Dyszer oraz pani Aleksandra 
Stark.

Najważniejszym przesłaniem 
działań profilaktycznych w szkole było 
uświadomienie młodym ludziom, że ży-
cie jest nadrzędną wartością, dlatego 
należy je chronić dbając o zdrowie
i bezpieczeństwo.

Alicja Dyszer
Foto: nadesłane

Podsumowanie tygodnia profilaktyki w Zespole Szkół w Gowidlinie



43

Dnia 15 października po raz kolejny uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Sierakowicach włączyli się w jesienną ogólnopolską kampanię 
POLA NADZIEI. Ponad miesiąc prowadziliśmy w swoich klasach 
zbiórkę sadzonek żonkili. Najwięcej kwiatów zebrała klasa Ia Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej oraz klasa III Technikum w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych. Łącznie  zebraliśmy około 
osiemdziesiąt sadzonek żonkili.  

Wraz z dyrektorką ZSZ – panią Krystyną Formela i dyrek-
torem ZSP - panem Grzegorzem Macholą rozpoczęliśmy ogólno-
polską akcję charytatywną POLA NADZIEI 2015. Do tegoż przed-
sięwzięcia przyłączyli się uczniowie klasy IIIa ZSZ w Sierakowicach. 
Jednocząc siły z pełnym zaangażowaniem pracowaliśmy dla 
kartuskiego hospicjum. Dodam, że bez pomocy naszej młodzieży 
posadzenie tylu sadzonek w wyznaczonym wcześniej miejscu nie 
byłoby możliwe. Kiedy wiosną nasze kwiaty zakwitną, będziemy je 
rozdawać na ulicznych kwestach w Sierakowicach. Mamy nadzieję, że 
pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na częściowe zaspokojenie 
potrzeb osób cierpiących i nieuleczalnie chorych. 

Wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną akcję 
Szkolne Koło Caritas w ZSP i ZSZ w Sierakowicach serdecznie dziękujemy. Niech rozkwitną pola nadziei!

W Sierakowicach zakwitną POLA NADZIEI

W dniach 22-27 września grupa poziomie. Wygraliśmy dwie konkurencje – 
sześciu uczniów i dwóch nauczycieli Zespołu rozgrywki w siatkówkę oraz w unihokeja. 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Mieliśmy przyjemność obejrzeć również 
przebywała w trzecim, największym turec- tradycyjne tańce tureckie  wykonane przez 
kim mieście - Izmirze w ramach sportowego  zespół ludowy.
projektu COMENIUS MOVE. Projekt ten Kolejnego dnia spotkaliśmy się na 
zwiększa świadomość wpływu regularnych placu Konak, przechadzaliśmy się ulicami Następny dzień przyniósł nam 
ćwiczeń na zdrowie człowieka. wypełnionymi straganami z pamiątkami. jeszcze więcej emocji,  mianowicie 

21 września, około godziny 22.00, W tymże miejscu mogliśmy zakupić upomin- pojechaliśmy do kolejnego Tureckiego 
dotarliśmy na miejsce i zostaliśmy zapoznani ki dla naszych najbliższych oraz skosztować miasta Cesme, gdzie przebywaliśmy dwa dni. 
z uczniami z rodzin goszczących. Zostaliśmy tradycyjnej kawy tureckiej. Zwiedziliśmy Cesme spodobało nam się bardzo, mieliśmy 
przewiezieni do ich domów i tam staraliśmy meczet w Izmirze, gdzie wyznawcy Islamu tam okazję uczyć się windsurfingu pod okiem 
się nawiązać jak najlepsze kontakty. Pierw- modlą się do swego Boga. Odczytano tam wykwalifikowanego instruktora. Zakwate-

specjalnie dla nas rowani byliśmy w hotelu, który znajdował się 
kilka wersetów nad morzem, dosłownie dwa kroki od plaży. 
Koranu. Później Wieczorem tureccy przyjaciele zabrali nas na 
mie l i śmy czas  spacer po tym mieście, a później na smaczną 
wolny. Tureccy kolację. Kolejny dzień, który był niestety os-
uczniowie zapla- tatnim dniem w Cesme, jak i w samej Turcji, 
nowali nam każdą spędziliśmy na nauce pływania. Następnie 
wolną chwilę. Za- autobusem zostaliśmy z powrotem przewie-
bierali nas nad mo- zieni do Izmiru i tam zjedliśmy pożegnalny 
rze i do restauracji, obiad z tureckimi rodzinami. Rano wyruszy-
gdzie mogliśmy liśmy w podróż do Polski.
skosztować turec- – Wyjazd pokazał nam, jak inne 
kiego kebabu. kraje podchodzą do aktywności fizycznej

Kolejnego i jakie sporty lubią uprawiać. Umożliwił nam 
dnia  wyruszy- udział w zajęciach windsurfingu, sportu, 
liśmy do antycz- którego na co dzień nie mamy szansy 
nego Ephesus ,  uprawiać – mówi Karolina Rychert z klasy IV 
miasta oddalo- TE.
nego o 70 km od – Uważam, że rodziny tureckie są 
Izmiru. Zwiedza- fantastyczne i bardzo gościnne – dodaje 
liśmy tam ruiny Kasia Czaja z klasy III TE. – Myślę, że nie 
starożytnego – różnią się od nas, chyba że obyczajami, ale to 

szego dnia naszej przygody w Turcji zapre- wtedy jeszcze greckiego – miasta. Mogliśmy wynik odmiennej kultury i religii. W innych 
zentowaliśmy lekcję wychowania fizycz- sobie wyobrazić życie ludzi w X w. p.n.e. kwestiach są tacy sami jak my. Zdziwiła mnie 
nego, a mianowicie tradycyjnego polskiego Zobaczyliśmy też dom Marii Panny, poło- ich przejmująca gościnność, dbali o mnie jak 
tańca, jakim jest polonez. Następnie ogląda- żony 7 km od miejscowości Selcuk. Uda- o członka rodziny i pilnowali bym nie po-
liśmy i braliśmy udział w lekcjach pozos- liśmy się też na pieszą wycieczkę po Sirince – gubiła się w tym wielkim mieście. Słysząc
tałych krajów: Czech, Włoch, Hiszpanii osobliwej wsi tureckiej, a w drodze po- o Turkach, będę ich wspominać jako wspa-
i Turcji. Mogliśmy porównać nasze umiejęt- wrotnej zatrzymaliśmy się na degustację niałych, wesołych i gościnnych ludzi.
ności sportowe z reprezentowanymi przez słodyczy tureckich oraz pokaz wyrobu 
młodzież z krajów partnerskich. Okazało się, Tekst i foto: nadesłanetradycyjnych produktów garncarskich.
że nasza sprawność fizyczna jest na wysokim 

Wyjazd do Turcji w ramach projektu COMENIUS MOVE
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11 października na Jeziorze Kamienieckim w Kamienicy 
Królewskiej zostały rozegrane regaty „Mistrzostwa Gminy Siera-
kowice”. Tym razem pogoda nie dopisała, zero wiatru plus siąpiąca 
mżawka. Pomimo tych warunków udało się sędziemu głównemu 
przeprowadzić trzy wyścigi, które wyłoniły zwycięzców. Najlepszy
w wyścigu w klasie Optimist został Tadeusz Januszewski z UKS Wi-
king, w wyścigu jachtów Optimist UKS – Wiktor Maszota z UKS Wi-
king, a w klasie Vaurien – Przemek Okuniewski i Dariusz Damps
z UKS Wiking. 

Zakończenie regat było połączone z uroczystym zakończe-
niem 15. sezonu  żeglarskiego w Kamienicy Królewskiej. Następnego 
dnia, 12 października, odbyły się „XV Jesienne Międzynarodowe 
Regaty Oldboys and Girls w klasie Optimist”. Pogoda się poprawiła
i można było bez przeszkód rozegrać regaty. Czołowe miejsca zajęli: 
Leszek Dubiela, Sebastian Nienadowski, Piotr Kropidłowski i Stani-
sław Sawko. 

Lechosław Borkowski, oprac. AK  
Foto: nadesłane

Zakończenie sezonu żeglarskiego

Sztafetowe biegi przełajowe MOVE Week w gminie Sierakowice
24 września w Kamienicy Królewskiej na 

obiekcie UKS WIKING odbyły się eliminacje gminne
w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. W zawodach udział wzięły dziesięcio-
osobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców ze szkół 
podstawowych z Załakowa, Tuchlina, Gowidlina, Siera-
kowic oraz gospodarzy – Kamienicy Królewskiej. Szkoły 
gimnazjalne reprezentowali uczniowie z Tuchlina, Ka-
mienicy Królewskiej, Gowidlina i Sierakowic. Uczniowie 
szkół podstawowych oraz dziewczęta z gimnazjów miały 
do pokonania dystans długości 800 metrów, a chłopcy
z gimnazjum – 1000 metrów. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wzięli udział w zawodach powiatowych w Mie-
chucinie. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach: 
Dziewczęta – szkoły podstawowe:
1. Sierakowice
2. Gowidlino
3. Kamienica Królewska
4. Tuchlino
Chłopcy – szkoły podstawowe:
1. Tuchlino
2. Gowidlino
3. Załakowo
4. Kamienica Królewska
Dziewczęta – gimnazja:
1. Tuchlino
2. Sierakowice
3. Kamienica Królewska
4. Gowidlino
Chłopcy – gimnazja:
1. Gowidlino
2. Sierakowice
3. Kamienica Królewska
4. Tuchlino

Uczestnicy mogli liczyć na ciepłą herbatę przy-
gotowaną przez gospodarzy oraz drożdżówki, które wraz
z nagrodami były sfinansowane przez Gminę Sierakowice. 

Ogromne podziękowania należą się Pani dyrektor 
ZS Kamienicy Królewskiej - Hannie Subkowskiej-Wójcik 
za pomoc w organizacji, a także Pani Annie Naczk i Panu 
Jackowi Subkowskiemu za oprawę. Bardzo dziękuję Panu 
Wójtowi Tadeuszowi Kobieli za sfinansowanie nagród, dla 
których uczniowie tak dzielnie walczyli.

Marian Wnuk-Lipiński

MOVE Week jest europejską kampanią promującą ruch i zdrowy styl 
życia z wyraźnie postawionym celem: zwiększenie o 100 milionów liczby aktyw-
nych fizycznie Europejczyków do końca 2020 roku! To oznacza, że tylko
w Polsce chcemy zachęcić do aktywności fizycznej blisko 5 milionów osób. 
Kluczowym zagadnieniem ważnym dla akcji jest uświadomienie społeczeństwu, 
że żadna z grup nie jest wykluczona, a korzyści z ruchu jest wiele. Oferta 
aktywności podczas MOVE Week jest na tyle zróżnicowana, że każdy, 
niezależnie od wieku i poziomu sprawności fizycznej, znajdzie coś dla siebie.

W 2012 roku odbyła się pierwsza edycja MOVE Week. Przez siedem 
pierwszych dni października w 23 europejskich krajach odbyła się ponad setka 
imprez, w których wzięło udział w sumie blisko 140.000 osób. Rok później liczba 
uczestników zwiększyła się aż do 500.000, a liczba wydarzeń wzrosła 12-krotnie.

W tym roku do tygodnia ruchu przystąpił animator Orlika w Siera-
kowicach, który przygotował wydarzenia. 30 września odbył się mecz pokazowy 
STREETBALL koszykówka uliczna, który został zaprezentowany przez 
zawodników KS BAT Sierakowice rocz. 99/2000, których trenerem jest Dariusz 
Kolka. Tego samego dnia młodzi adepci piłki nożnej z grupy orlikowej
w Sierakowicach zaprezentowali swoje umiejętności przed zgromadzoną 
publicznością. Aktywny udział w obu wydarzeniach brała grupa seniorów
z projektu „Seniorzy na Orliki”, którzy pod okiem animatora od sierpnia aktywnie 
spędzają czas na orliku. W ramach wydarzenia panie z kół gospodyń wiejskich
z Lisich Jam oraz Paczewa przygotowały wspaniały poczęstunek – KGW Lisie 
Jamy zdrową żywność: sałatki, soki, swojski chleb; a KGW z Paczewa – pyszne 
ciasta. 

Natomiast w sobotę 4 października wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury zorganizowano rajd nordic walking. Osoby zgromadzone tego dnia miały 
do przejścia trasę nr 3 – zieloną, rozpoczynającą się w Dworku na Błotach w Za-
łakowie i w tym samym miejscu się kończącą. Po przejściu 4 kilometrów uczest-
nicy spędzili czas przy ognisku. Ogromne podziękowania kieruję na ręce Pani 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji sobotniego wyda-
rzenia.

Animator Orlika w Sierakowicach, foto: nadesłane



45

Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” 12 października W kategorii chłopcy i dziewczęta do IV klasy wystartowało 
(w Dniu Papieskim) przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury 39 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi okazali się: 
w Sierakowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, Karol Marszk z Tuchlina, Kacper Olszewski z Tuchlina i Patryk Bronk 
Parafii p.w. św. Marcina w Sierakowicach oraz ZHP zorganizował już z Tuchlina oraz Martyna Michalak z Mrozów, Dajana Kobiela
po raz czternasty Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego – z Tuchlina i Aneta Mielewczyk z Tuchlina. 
Sierakowice 2014. Biegi zostały zorganizowane, jak  sama nazwa 
mówi, wokół Ołtarza Papieskiego ulicami Cmentarną, Piwną, ks. Ło- W kategorii chłopcy i dziewczęta do VI klasy wystartowało 
sińskiego, Ceynowy, Dworcową i Parkową. Zawody zostały podzie- 28 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi okazali się: 
lone na następujące kategorie wiekowe: Łukasz Wolski z Tuchlina, Daniel Marszk z Tuchlina i Maciej 

- bieg dzieci (7-8 lat) do II klasy włącznie, Polejowski z Sierakowic oraz Antonina Król z Sierakowic, Alicja 
- bieg dziewcząt do IV klasy (do 10 lat), Sikora z Puzdrowa, Kinga Szulta z Sierakowic.
- bieg chłopców do IV klasy (do 10 lat), W kategorii chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych 
- bieg dziewcząt do VI klasy (do 12 lat), wystartowało łącznie 30 uczestników, z których najlepszymi okazali 

się: Piotr Cybulla z Gowidlina, Jarosław Piepiórka z Szopy, Sebastian - bieg chłopców do VI klasy (do 12 lat),
Wenta z Sierakowic oraz Aleksandra Bronk z Tuchlina, Ilona - bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych (do 16 lat),
Kropidłowska z Paczewa, Marta Reclaf z Sierakowic.- bieg chłopców szkół gimnazjalnych (do 16 lat),

- bieg główny kobiet (powyżej 16 lat) i bieg główny męż-
czyzn (powyżej 16 lat). 

W kategorii dzieci najmłodszych wystartowało 22 
uczestników, z których najlepszymi okazali się: Mateusz Buśko, 
Kacper Młyński z Mojusza i Kacper Wenta z Tuchlina oraz Julita 
Szczypior z Łyśniewa, Zuzanna Wolska z Tuchlina i Agata Wolska
z Tuchlina. 

XIV Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego – Sierakowice 2014
„Jan Paweł  II orędownikiem życia rodziny w trzeźwości”

Kategoria dziewczęta 7-8 lat

Kategoria chłopcy 7-8 lat

Kategoria chłopcy do 12 lat
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Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś. p. Ireny Sikory

Z powodu śmierci Matki
Panu Radosławowi Sikorze oraz rodzinie

wyrazy szczerego współczucia
składają:

Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela
Zastępca Wójta Gminy Sierakowice Zbigniew Fularczyk

Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice Zbigniew Suchta
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Sierakowice

Z  żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Pracownika

Eugeniusza Kropidłowskiego

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składają Rada Nadzorcza,

Zarząd i pracownicy
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach

W kategorii chłopcy i dziewczęta do IV klasy wystartowało 39 W kategorii chłopcy i dziewczęta do VI klasy wystartowało 
zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi okazali się: Karol 28 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi okazali się: 
Marszk z Tuchlina, Kacper Olszewski z Tuchlina i Patryk Bronk z Łukasz Wolski z Tuchlina, Daniel Marszk z Tuchlina i Maciej 
Tuchlina oraz Martyna Michalak z Mrozów, Dajana Kobiela Polejowski z Sierakowic oraz Antonina Król z Sierakowic, Alicja 
z Tuchlina i Aneta Mielewczyk z Tuchlina. Sikora z Puzdrowa, Kinga Szulta z Sierakowic.

W kategorii chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych 
wystartowało łącznie 30 uczestników, z których najlepszymi okazali 
się: Piotr Cybulla z Gowidlina, Jarosław Piepiórka z Szopy, Sebastian 
Wenta z Sierakowic oraz Aleksandra Bronk z Tuchlina, Ilona 
Kropidłowska z Paczewa, Marta Reclaf z Sierakowic.

W biegu głównym kobiet i mężczyzn wystartowało 15 za-
wodniczek i zawodników, z których najlepszymi okazali się w kate-
gorii kobiet: Natalia Bulczak z Tuchlina, Sylwia Bulczak z Tuchlina, 
Karolina Grot z Tuchlina; w kategorii mężczyzn: Seweryn Stencel
z Sierakowic, Artur Formela z Sierakowic i Michał Piekarski
z Sierakowic. 

Łączna liczba wszystkich uczestników biegów ulicznych 
wyniosła 160 osób. 

Po zakończonych biegach poszczególnych kategorii 
wiekowych zwycięzcom wręczono nagrody finansowe, rzeczowe, 
medale i dyplomy. Uczestnicy i kibice otrzymali pamiątkowe znaczki 
XIV Edycji Biegów Ulicznych. Zostali także poczęstowani drożdżów-
kami. 

Zawody te dały szansę spędzenia w sposób czynny wolnego 
czasu zarówno zawodnikom jak i całym rodzinom, natomiast publicz-
ności dostarczyły wielu sportowych emocji i wrażeń. Podczas zawo-
dów zapewniono promocję Gminy Sierakowice, która dotowała zorga-
nizowane biegi. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, kibicom, 
działaczom klubu GKS i wszystkim innym, którzy przyczynili się do 
organizacji tej imprezy sportowej.

Waldemar Formela, foto: nadesłane

Kategoria dziewczęta do 16 lat

Firma MOR-KON-STAL
(Certyfikat Agencji 10044)
poszukuje specjalistów z doświadczeniem
w następujących zawodach:

- spawacz stoczniowo-okrętowy,
- malarz stoczniowo-okrętowy,
- monter stoczniowo-okrętowy.

Gwarantujemy pracę w krajach skandynawskich
w systemie: 4 tyg./4 tyg. lub 8 tyg./8 tyg.

Warunki/kontakt: www.morkonstal.pl 
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów – Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha” w 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nałogiem 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom: alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od 

godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego w Sierakowicach ul. 
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i ks. B. Łosińskiego (na piętrze).
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice – Porady prawne
czynne: Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
w piątki w godz. 13.00 – 20.00 godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. 
Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
tel. 609180 881 28 listopada, 19 grudnia*. 

*w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.
– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice – Mediacje rodzinne  prowadzi mecenas KATARZYNA 
tel. 609180 881 KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00 po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

Sprzedam dom na działce 6000 m2, Sierakowice - Sosnowa Góra, nowa niższa cena, tel. 660 162 121 

Absolwent angielskiej szkoły językowej udziela lekcji angielskiego w szczególności dla osób wyjeżdżających za granicę. 
Tematyka: informatyka i mechanika. Gowidlino; tel. 606 273 608 lub 58 685 63 10

Wynajem namiotów bankietowych wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, termosy, oświetlenie) o powierzchni 72 m2. Na 
każdą okazję. Zapraszamy. Więcej informacji pod numerem 604-883-536 lub 668-743-506. Gowidlino

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

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

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

Gabinet ginekologiczny lek. med. Tadeusz Janowski
ul. Jeziorna 37, 83-340 Sierakowice, tel. 604 49 33 41, czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 17.00
ź przystępne ceny
ź nowoczesny sprzęt
ź USG 3D

Sprzedam nowy materac przeciwodleżynowy produkcji niemieckiej, tel. 509 395 161

Sprzedam pomost GOVI na Jeziorze Gowidlińskim lub zamienię na działkę lub ziemię, tel. 607 12 12 48 




