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Kolejna kadencja kończy się, więc czas na 
podsumowanie tego, co udało się osiągnąć 
w mijającym czteroleciu. Co uważa Pan za 
największy sukces tej kadencji? 

Bez wątpienia największą inwestycją – i sądzę, że 
w historii naszego samorządu taką zostanie – jest 
doprowadzenie do rozpoczęcia budowy kanalizacji 
w gminie Sierakowice łącznie z gminą Sulęczyno, bo 
tak by to należało nazwać. Gmina Sulęczyno jest 
współpartnerem w tym projekcie. Trzy lata potężne-
go wysiłku, morderczej pracy dla grupy ludzi z naszej 
administracji. Przy okazji chciałem powiedzieć, że 
wyszło tutaj świetne przygotowanie merytoryczne ze 
strony naszych pracowników: pana Tomasza Maszke, 
Błażeja Recław, moja skromna wiedza tutaj też za-
procentowała przez 20 lat pracy, mojego zastępcy 
Zbigniewa Fularczyka, Piotra Zengerskiego – w za-
sadzie ten zespół spowodował, że to przedsięwzięcie 
kończy się z dobrym skutkiem, jakim jest budowa 
kanalizacji. Przedsięwzięcie jest największą w Polsce 
inwestycją kanalizacyjną dla obszarów wiejskich. 
Została wyszacowana na ponad 64 mln złotych, 
z czego poziom dofinansowania wynosi 48 mln zł – to 
jest ponad 70% środków zewnętrznych, środków 
unijnych chciałbym tutaj zaznaczyć. Pozwoli nam to 
skanalizować ponad 80% procent obszaru gminy: 
wszystkie większe miejscowości w zwartej zabudowie 
zostaną skanalizowane. Główna idea projektu – oprócz 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – to 

ochrona wód stojących i płynących, czyli jezior i rzek. 
Ten projekt ma znaczenie również dla Pomorza, po-
nieważ porządkuje gospodarkę ściekową, a przede 
wszystkim chroni obszary cenne przyrodniczo w ca-
łej zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego, po-
cząwszy od jezior Kamienickich przez jeziora w ob-
rębie Łyśniewa, Gowidl ińskie, Węgorzyno 
w Sulęczynie czy też jeziora kaskadowe, które są na 
rzece Słupi: Tuchlińskie, Pręgorzyno, Trzebocińskie, 
skończywszy na Mauszu, tudzież kilkanaście innych 
jezior, których nazw nie wymienię, bo musiałbym 
spojrzeć na mapę. Na mapie widać te niebieskie 
oczka, które w tej części województwa pomorskiego 
są chronione. No i dwie ważne rzeki polskiego po-
brzeża: rzeka Słupia, która ma swoje źródła na tere-
nie naszej gminy pod Mrozami i rzeka Łupawa na 
terenie gminy Sulęczyno ma swoje źródło, a u nas 
największy jej dopływ – rzeka Bukowina wypływa 
z kolei z jezior Kamienickich. Te dwie rzeki: Słupia 
i Łupawa są przez działanie dwóch gmin czynione 
czystymi od samych źródeł, ponieważ przepływają 
dalej przez obszary chronione – Kaszubski Park 
Krajobrazowy, obszar Natura 2000, a na obszarze 
gminy Sulęczyno i gmin powiatu bytowskiego – Park 
Krajobrazowy Doliny Słupi. Obie rzeki wpływają do 
morza, a rzeka Słupia wpływa przez najbardziej 
chroniony obszar – Słowińskiego Parku Narodowego. 
Dbałość o stan tych rzek u źródeł to również dale-
kosiężna polityka ochrony wód już poza naszymi 
gminami, bo dobrodziejstwo tego odczują również te 
gminy, przez które rzeki przepływają łącznie ze 
Słowińskim Parkiem Narodowym. No i oczywiście 
sfera przybrzeżna Bałtyku, bo to jest istotne czy do 
Bałtyku wpływa rzeka brudna czy czysta. Znaczenie 
tej inwestycji jest trudne do przecenienia i pewnie 
długo nie będzie – o ile w ogóle będzie – inwestycji 
tej wielkości, tak kompleksowej i o takim zaangażo-
waniu finansowym. Pojawiły się możliwości pozy-
skania środków unijnych i nasza administracja była 
na tyle przygotowana wcześniej, że mogła, wytężając 
wszelkie wysiłki, po te środki sięgnąć. Trzeba było 
uzyskać 3400 uzgodnień, gdzie brak jednego mógł 
zablokować całą inwestycję. A mieliśmy też ☞

Podsumowanie kadencji 2006–2010
Rozmowa z Tadeuszem Kobielą, wójtem gminy Sierakowice

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”, lipiec 2009
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ludzi opornych. Prosiłem nawet księży o kazania ekologiczne, 
tutaj mówię z pełnym ukłonem w stronę naszych księży, że spo-
tkaliśmy się z dobrym zrozumieniem i odzewem. Księża starali się 
ująć ludzi za serce i zaapelować, aby nie czynili przeszkód i nie 
protestowali. My realizujemy w zasadzie testament Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski 
wyraźnie apelował, aby te wody, lasy, gleby, to dobro przyrodni-
cze zachować dla przyszłych pokoleń. To jest realizacja testamen-
tu zmarłego Ojca  Świętego i to właśnie te obie gminy czynią. 

Inwestycja już się rozpoczęła, pewne kierunki są w trakcie re-
alizacji. Kierunek Paczewo–Bukowo już jest na ukończeniu. W tej 
chwili prace trwają na najdłuższym odcinku: Sierakowice–Puz-
drowo–Gowidlino–Gowidlinko–Lemany. Ten odcinek ma być na 
wiosnę oddany. Później będzie odcinek w kierunku: Tuchlino, Migi, 
Poręby, dalej pójdzie Kamienica Królewska. Do roku 2012 cały 
projekt ma zostać zakończony. W przyszłym roku wiosną rusza 
część sulęczyńska, jest ona znacznie mniejsza – to około jednej 
trzeciej naszego obszaru. 

Udało się także pozyskać środki na tzw. „małą kanaliza-
cję”. Jakie rejony obejmie ta inwestycja?

„Mała kanalizacja” wzięła się stąd, że nasz projekt kanalizacyjny 
w pewnym momencie stawał się bardzo dużym wnioskiem, ponie-
waż przekraczał próg 25 milionów euro, więc podlegałby dodat-
kowej ocenie przez Komisję Europejską w Brukseli. Bruksela ma 
inne priorytety, my chcieliśmy zaspokoić potrzeby socjalno-bytowe, 
czyli w sposób cywilizowany utylizować ścieki, jak również chronić 
obszary, które powinny zostać zachowane dla następnych pokoleń. 
Bruksela bardziej skłania się ku zaspakajaniu potrzeb ludności, 
czyli tam gdzie są obszary zurbanizowane, natomiast na potrzeby 
przyrodnicze patrzą mniej przychylnym okiem. Polski punkt wi-
dzenia jest lepszy, ponieważ jest bardziej kompleksowy. Baliśmy 
się, że z tych względów Bruksela może nasz projekt odrzucić, więc 
całkiem świadomie obcięliśmy krańcowe odcinki, aby nie wpaść 
pod dodatkową ocenę Komisji Europejskiej. W międzyczasie poja-
wiły się możliwości sięgnięcia także po środki unijne, ale z innego 
działania, też będące w dyspozycji Marszałka Województwa Po-
morskiego. Tutaj poziom dofinansowania nie jest tak wysoki jak 
w dużej kanalizacji, ale 50%. Taki wniosek sporządziliśmy, tutaj 
procedura nie była tak żmudna. W tej chwili już idą roboty, bo już 
jest firma wybrana – pana Grzenkowicza z Kartuz. Z tych środków 
będziemy realizowali kierunek Sierakowice – Stara Maszyna – Mro-
zy – Szklana i z drugiej strony od Sierakowic do Wygody włącznie, 
także pewne drobne fragmenty w Tuchlinie i niewielki fragment 
na obszarze przed Kamienicą Królewską. Skoro tam musieliśmy 
oddać, to nadrabiamy mniejszym projektem i wszytko w myśl idei 
ochrony obszarów cennych przyrodniczo.  

W 2007 r. powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji. Czym była podyktowana konieczność utworzenia 
gminnej spółki?

Były dwie przesłanki ku temu. Gminy są kontrolowane raz na 
cztery lata przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, 
czyli organ, który w imieniu administracji rządowej sprawdza 
celowość wydatkowania środków publicznych. Jednym z zaleceń 
RIO było, że tak duża gmina jak Sierakowice powinna utworzyć 
pewien podmiot, który zajmie się szeroko pojętymi sprawami 
wodno-kanalizacyjnymi. Wychodzą z założenia, że administracja 
gminy jest od administrowania, a nie od sprzedaży wody czy też 
zajmowania się gospodarką ściekową. Dwukrotnie RIO dała nam 
takie zalecenia, że powinniśmy iść w tym kierunku. Ale głównym 
przyczynkiem do powstania spółki był wymóg unijny. Na etapie 
przygotowywania projektu kanalizacyjnego wraz z gminą Sulęczyno 
wyraźnie wskazywano, że liderem projektu nie może być żadna 
spośród dwóch gmin tak jak bywało to wcześniej. Teraz przepisy 
unijne nie dopuszczały do tego – musieliśmy honorować ich prawo, 
skoro chcemy od nich pieniądze. Unia wskazywała, że powinniśmy 
powołać podmiot, który zajmie się obecną, jak i przyszłościową 

☞ gospodarką wodno-ściekową. Dla nich miał to też być beneficjent 
– instytucja, z którą będą rozmawiali, podpisywali umowy itd. I to 
był w zasadzie główny przyczynek – wymóg unijny przymusił nas 
do spółki. Na początku analizowaliśmy różne formy i doszliśmy do 
wniosku, że powinna to być spółka międzygminna tylko dla tych 
dwóch gmin, gdzie tylko one mają swoje udziały i nikt z zewnątrz 
nie jest tutaj dopuszczany. Spółka ma realizować projekt kanali-
zacyjny, a później gospodarować na majątku przekazanym do tej 
pory przez gminy, czyli całą sieć wodociągową i kanalizacyjną 
łącznie z  oczyszczalniami ścieków.  

Inwestycje wodno-kanalizacyjne to nie tylko budowa 
kanalizacji. W 2008 r. wybudowano nowoczesną stację 
uzdatniania wody Sierakowice-Janowo. Jakie jeszcze 
zadania modernizacyjne wykonano?

Głównie Sierakowice–Janowo, ponieważ pozwoliło uzdatnić wodę 
do rygorystycznych wymogów co do jakości wody. Nie mamy 
w tej chwili w Sierakowicach problemów z jakością wody. Syste-
matycznie co miesiąc są badane próbki przez Sanepid. Swobod-
nie mieścimy się we wszystkich normach, nasza woda jest wodą 
bardzo dobrą, a jest to opinia nie tylko naszych mieszkańców, ale 
także ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Była to znacząca i bardzo 
oczekiwana w Sierakowicach inwestycja. 

Ponadto spółka ze swoich środków zakłada systematycznie wo-
domierze. To jest najbardziej sprawiedliwe, wodomierz wskazuje 
wyraźnie: ile wody zużyjesz, tyle płacisz. To porządkuje i uszczelnia 
pewien system.

Budowa kanalizacji przy ulicy Mirachowskiej w Sierakowicach, maj 2010

Stacja uzdatniania wody Sierakowice-Janowo, 2008 rok
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Spółka także na bieżąco czuwa nad hydroforniami i oczyszczalnią 
ścieków usprawniając i wprowadzając nowe rozwiązania technicz-
ne, technologiczne. To jest w tej chwili zadaniem spółki. My spółkę 
rozliczmy raz w roku. Wójtowie obu gmin tworzą zgromadzenie 
wspólników, jest także rada nadzorcza, która podlega pod zgroma-
dzenie wspólników. Co roku spółka jest rozliczana i będzie podlegać 
gruntownej ocenie i kontroli, a przewodniczący rady nadzorczej 
zwołuje w odstępach dwu-, trzymiesięcznych spotkania, gdzie na 
bieżąco doradzają, kontrolują. 

Realizacja wielu inwestycji nie byłaby możliwa bez środ-
ków unijnych. Czy o naszej gminie można powiedzieć, 
że jest liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich? 

Nie wiem jak to się odbywa w innych gminach, ale na stan mojej 
wiedzy, spośród gmin wiejskich na Pomorzu chyba pozyskujemy 
najwięcej środków z Unii Europejskiej.  Dominuje tu projekt kana-
lizacyjny, który przebija wszystko. Znaleźliśmy się na 75 miejscu 
w rankingu „Rzeczpospolitej” dotyczących największych inwestycji 
w kraju po takich gigantach jak budowa metra w Warszawie, ob-
wodnicy Wrocławia czy też wielkich inwestycjach dużych miast. 
Jesteśmy na 75 miejscu jako jedyna gmina wiejska. Znaleźliśmy 
się także na 50 miejscu (ale tu dane nie są ścisłe, bo są to dane 
za 2008 rok) pod względem pozyskiwania środków zewnętrznych. 
W tym roku będzie to znacznie wyżej, bo już zaczyna procentować 
projekt kanalizacji, jak też projekty drogowe. 

Jak na razie żadna z gmin powiatu kartuskiego nie osią-
gnęła takich wyników.

Zdaje mi się, że nie, ale Kartuzy są bardzo wysoko w rankingach, 
jednak czy tyle pozyskały? Wydaje mi się, że nie. 

Z naszego zestawienia wynika, że łączne nakłady inwesty-
cyjne wynikające z podpisania umów, także z udziałem part-
nerów, bo niektóre inwestycje np. drogowe były realizowane 
ze starostwem, wynoszą 90,5 mln złotych. Są to inwestycje 
zrealizowane, w trakcie realizacji bądź są podpisane umowy 
na realizację. Z tego wysokość dofinansowania wynosi ok. 54 
mln zł. Są to potężne pieniądze, nigdy o takich nie marzyliśmy 
i pewnie w przyszłości takich nie będzie. Kończy się czas moż-
liwości pozyskiwania środków unijnych, ponieważ pieniądze 
z rozdania na lata 2007–2013 w zasadzie już się kończą. Pomimo, 
że nie wszystkie inwestycje są zrealizowane, to podpisane są 
umowy i pieniądze są zarezerwowane na ich wykonanie w ciągu 
dwóch najbliższych lat.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym i gminą Stężyca 
w ubiegłym roku Sierakowice starały się o dofinansowa-
nie remontu drogi powiatowej z programu tzw. schety-
nówek na odcinku ze Starej Maszyny przez Szklaną do 
Borucina. Jakie są szanse, że mieszkańcy doczekają się 
remontu tej drogi?

To jest odcinek od wiaduktu w Sierakowicach przez Starą Maszy-
nę, Mrozy, Szklaną, Leszczynki, Kamienicę Szlachecką i Borucino 
– łącznie około 11 km. W tym roku ponownie został złożony wnio-
sek przez starostwo, aczkolwiek wszelkie prace projektowe były 
w ubiegłym roku realizowane. Gmina Sierakowice jest współpart-
nerem finansowym, a etap przygotowania dokumentacji był w za-
sadzie pod naszym okiem realizowany. Chciałbym tutaj wspomnieć, 
że mamy bardzo dobre relacje ze Starostwem, współpraca układa 
nam się na miarę wysokich możliwości obu samorządów. 

W ubiegłym roku ten wniosek nie przeszedł. Myślę, że wpływ 
na to miał fakt, iż rok wcześniej otrzymaliśmy „schetynówkę” dla 
Sierakowic dla obszaru ulic Podgórnej, Polnej i okolicznych, gdzie 
5 dróg zostało wybudowanych od podstaw z chodnikami, a 5 ka-
pitalnie wyremontowanych. Wiem, że w ubiegłym roku brano pod 
uwagę, kto dostał środki w roku poprzednim. Uważam, że projekt 
jest bardzo dobry, perfekcyjnie przygotowany i jestem dobrej my-
śli. Jest to ostatnia edycja w ramach programu ministra Schetyny 
i do końca października mają zostać wyłonione te projekty, które 
otrzymają dofinansowanie.

Droga jest bardzo ważna, 11 km długości, w tym ok. 7 km na 
terenie naszej gminy. Jest zamiar wybudowania przy wyremonto-
wanym nowym asfalcie chodnika z Sierakowic przez Starą Maszynę 
do Mrozów, a w Szklanej istniejący chodnik zostanie przedłużony. 
Finansowy udział gminy to ok. 2 mln złotych. 

Gdyby ten projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, 
to byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem.

Z tej racji, że w ubiegłym roku projekt nie uzyskał dofinansowa-
nia, poprosiłem Starostwo Powiatowe, żeby w ramach „otarcia łez” 
zrobić inną inwestycję – remont drogi z Puzdrowa do Łyśniewa. 
Stara droga, jak wspominają mieszkańcy, miała już 28 lat, czyli 
istniała długo przed powstaniem samorządu. Była bardzo popękana, 
asfalt był zwietrzały, droga wręcz wyeksploatowana. Przy okazji 
oczyszczono pobocza z krzaków i chwastów. Gdyby przeszedł 
nam w ubiegłym roku wniosek partnerski ze Starostwem i Gminą 
Stężyca, nie byłoby drogi Puzdrowo–Łyśniewo. 

Kończy się realizacja kolejnej inwestycji – drogi Siera-
kowice–Paczewo–Bukowo–Bącka Huta.

Powoli także kończy się realizacja budowy dróg tzw. generalskich 
– Wojska Polskiego, Maczka, Andersa, Legionów, Spokojna. 

A wracając do wspomnianej drogi, przez dwa lata prac przy-
gotowawczych udało się zmontować partnerstwo ze Starostwem 
Powiatowym w Kartuzach, z Lasami Państwowymi, no i pozyskano 
też środki unijne. Jest to droga bardzo ważna pod względem go-
spodarczym dla Sierakowic. Chcieliśmy stworzyć dodatkowy kanał 
komunikacyjny do Sierakowic dla obszarów spoza gminy – z okolic 
Mirachowa, Sianowa, Strzepcza, tamtej części powiatu kartuskiego 
i wejherowskiego. Wybudowanie drogi do Bąckiej Huty stanowi 
najkrótszy dojazd do Wejherowa i dalej na Półwysep Helski. Jest 
to istotne w sytuacji, kiedy przez Sierakowice turyści z Polski jadą 
nad morze, to korzystając z tej drogi mają znaczny skrót. Jest to 
także kanał komunikacyjny dla tych, którzy chcą przyjechać do 
Sierakowic na zakupy i dla tych, którzy chcą skorzystać z usług 
naszych rzemieślników czy też załatwić coś w Sierakowicach. 
Sierakowice stały się znaczącym ośrodkiem gospodarczym w tej 
części Pomorza, coraz bardziej dynamicznie się rozwijającym. 

Droga będzie oddana do końca roku, o ile pogoda nie będzie 
kaprysiła. Tam w lesie był bardzo trudny teren pomiędzy Bukowem 
a Bącką Hutą. Natrafiliśmy na warstwę torfu, który musieliśmy 
wymienić, co spowolniło prace, jak również wymogi wynikające 
z obszaru Natura 2000. Nie było tu żadnych niespodzianek ze 
strony instytucji  chroniących przyrodę, ponieważ na etapie pro-
jektu wszystkie uzgodnienia poczyniliśmy i zachowaliśmy wszelkie 
zalecenia co do terminu robót. 

Jest jeszcze wspomniany na początku pakiet drogowy – ulice 
Wojska Polskiego, Maczka, Andersa, Spokojna, Legionów – pięć 
ulic budowanych od podstaw z odwodnieniem i chodnikami. Tam 
dotychczas były drogi piaszczyste, bez asfaltu. Tą inwestycję wyko-
nujemy całkowicie ze środków własnych. Chcieliśmy wykorzystać 
bardzo dobry dróg dla inwestorów czas na budowę, ponieważ 
obecnie zauważa się, że w przypadku ogłoszenia przetargu przez 
gminy ceny schodzą przeciętnie o 25 do 30%, bo jest w zasadzie 
głód robót drogowych. Jest sporo firm i w międzyczasie powstały 
nowe stąd mniejsza cena. Początkowo zamierzaliśmy realizować 
inwestycję przez dwa lata, ale postawiliśmy wymóg inny: w ciągu 
roku zrealizowane i płacimy połowę, a w następnym roku z nowego 
budżetu płacimy drugą połowę. To wszystko po to, aby mieszkańcy 
odczuli dobrodziejstwo inwestycji jak najwcześniej.  

W ciągu ostatnich lat także zrealizowano wiele inwestycji 
drogowych. Jedną z nich jest droga do Starej Huty.

To jest sztandarowa inwestycja samorządu, ponieważ tam w sposób 
modelowy zaangażowali się mieszkańcy jeszcze podczas pierwszej 
kadencji. Cała wieś intensywnie społecznie pracowała przy tej 
drodze przez trzy lata. Stara Huta została, że tak powiem „przyłą-
czona do świata” poprzez drogę asfaltową. Od tamtej pory przez 
16 lat droga zdążyła się już zestarzeć i zaistniała konieczność ☞
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remontu – wylania nowego dywanika asfaltowego. Najgorszy 
odcinek był od Starej Huty i co roku stopniowo po kilometrze 
remontowano, aż w tym roku skończyliśmy w Gowidline. 

Drogi się starzeją. Widzę, że te wykonane w pierwszej kadencji 
już muszą być remontowane. Tak też się stało z drogą do Smolnik. 
W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na remont nawierzchni od 
drogi słupskiej przez Smolniki do granicy z gminą Cewice, bo 
nie można dopuścić do sytuacji, żeby drogę całkowicie „zajechać”, 
wówczas trzeba budować ją od podstaw. Jest pewien moment 
krytyczny, którego przekroczyć nie można. 

Remontowane były także odcinki dróg w Tuchlinie.
W tym roku wykonano odcinek do Kujat, a dwa lata temu odcinek 
z Tuchlina na wybudowanie do rozwidlenia. W rzeczywistości był 
to fragment tej samej drogi podzielony na dwa etapu. Dwa lata temu 
wykonano bardzo trudny technicznie fragment, a w tym roku z tego 
miejsca od krzyżówki do wioski Kujaty już jest nowy asfalt. 

W Tuchlinie ponadto w tym roku wykonano krótką, ale bardzo 
ważną drogę osiedlową od sklepu w kierunku tzw. górnej szkoły. 
To ładna, szeroka droga z chodnikiem, z miejscami do parkowania. 
Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy są msze w kościele, bo 
mieszkańcy mają gdzie zostawiać samochody. 

W ubiegłym roku został wylany także nowy dywanik na drodze 
gminnej w stronę Tuchlinka o długości kilometra. 

Gmina Sierakowice zaangażowała się także w remont 
drogi wojewódzkiej 214 z Tuchlina w kierunku Klukowej 
Huty. 

Tak, to było z inicjatywy naszej gminy jeszcze w roku poprzedza-
jącym inwestycję w 2008 r., ale tutaj bardzo ważne było wsparcie 
lokalnego środowiska. Ze strony pani Ewy Marcińskiej była inicja-
tywa zbierania podpisów. Pani Marcińska przyszła kiedyś do mnie 
z pytaniem, czy mogą petycję z podpisami wysłać do Marszałka 
i kilku innych instytucji. Ja mówiłem, że jak najbardziej, bo to tylko 
może pomóc wspólnemu przedsięwzięciu. Była to wartościowa 
inicjatywa popierająca przedsięwzięcie. 

Droga wojewódzka 214 Warlubie–Łeba na odcinku od Tuchlina 
do Mściszewic, a także dzięki tegorocznym inwestycjom Zarządu 
Dróg Wojewódzkich do Klukowej Huty, stała się bardzo przy-
zwoita drogą.  

Także w ubiegłym roku z naszej inicjatywy powstał chodnik w Tu-
chlinie. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie chciał tego chodnika wyko-
nać ze względu na brak środków, więc zaproponowaliśmy, że Gmina 
go wykona. Jest to odcinek od skrzyżowania z wyprowadzeniem na 
górę, czyli w ścisłej zwartej zabudowie. Zamiennie, w kolejnym roku 
Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona podobny odcinek chodnika 
przy innej drodze wojewódzkiej na obszarze gminy Sierakowice, 
a mianowicie w Gowidlinie w stronę Puzdrowa. Zarząd przesunął 
swoje zobowiązanie na wiosnę przyszłego roku. 

Sierakowice są bardzo zakorkowaną miejscowością. Od 
dawna mówi się o budowie tzw. małej i dużej obwodnicy, 
które miałyby odciążyć centrum. Jak obecnie wyglądają 
te plany?

Tego typu inwestycja w obrębie dróg wojewódzkich czy krajowych 
może być tylko inwestycją rządową. Żadna gmina w Polsce nie jest 
w stanie wybudować sobie obwodnicy ze względu na koszt. Tym 
bardziej, że ma to usprawniać ruch w obrębie dróg wyższego rzędu, 
czyli co najmniej wojewódzkich. Rozmowy były prowadzone inten-
sywnie przez kilka lat. My mamy nawet rezerwę terenu na ten cel. 
Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony rządu premiera 
Donalda Tuska. Byłem na takim spotkaniu dwa lata temu w Ustce, 
gdzie pan premier wysłał swojego ministra pana Nowaka na to 
spotkanie. Tam wyraźnie była akcentowana deklaracja ze strony 
rządowej, że ten temat jest ważny. A ważny dlatego, że w sytuacji, 
gdy w Słupsku miała powstać tarcza antyrakietowa, Amerykanie 
zażyczyli sobie dodatkowego kanału komunikacyjnego na dotarcie 
do tejże tarczy, wskazując na drogę 211 Słupsk – Czarna Dąbrówka 
– Sierakowice – Kartuzy – Gdańsk. Na tej trasie miałyby powstać 

trzy obwodnice: Sierakowic, Kartuz i Żukowa, czyli w największych 
miejscowościach. 

Z chwilą, gdy upadł projekt tarczy antyrakietowej temat został 
zawieszony, ale nie zarzucony. W tej sprawie będziemy w kolej-
nej kadencji bardzo naciskać władze wojewódzkie i ministerstwo 
nie tylko w sprawie obwodnicy, ale też w sprawie udrożnienia 
całej drogi 211, szczególnie w stronę Kartuz, bo jest coraz trudniej 
dotrzeć do Trójmiasta. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia 
środkowej części Kaszub, co dałoby potężnym impuls gospodarczy 
gminom, które są na trasie tejże drogi. Wszystkie samorządy są 
zainteresowane realizacją obwodnic. 

Myślę, że spotkania w tej sprawie zostaną wznowione i droga ma 
szanse na znaczącą poprawę parametrów łącznie z budową ob-
wodnic. W tej kadencji będziemy mocno naciskać prosząc o pomoc 
posłów i senatorów naszej ziemi, bez względu na przynależność do 
ugrupowania politycznego. 

Nietypową inwestycją, realizowaną przez sierakowicki 
samorząd, jest rekonstrukcja zabytkowego kościoła św. 
Marcina. Dlaczego Gmina zaangażowała się w to przed-
sięwzięcie?

Od początku działania samorządu bardzo dużo inwestowaliśmy 
w obiekty oświatowe, drogi, wodociągi, kanalizację, telefonizację 
itd. To wszystko jest potrzebne. Mieliśmy i mamy do nadrobienia 
pewne zapóźnienia cywilizacyjne, ale zabytek – bez względu na to, 
czy to jest kościół, czy pałacyk – jedyny zabytek tej klasy, wpisany 
na wojewódzką listę zabytków, wymagał ocalenia. W sytuacji, kiedy 
od trzech lat prawo umożliwia samorządom opiekę nad zabytkami, 
ich rekonstrukcję i odnowienie, zachowanie dla przyszłych pokoleń, 
uważam, że takie wyzwanie powinniśmy podjąć, chociażby z szacun-
ku dla tych pokoleń, których już nie ma. Przecież w tym kościele byli 
chrzczeni nasi pradziadowie, brali śluby, dzieci były przyjmowane do 
komunii świętej, tam odprawiano msze pogrzebowe – ten kościółek 
wpisał się w historię naszej gminy. Skoro są takie możliwości prawne 
i Gmina chce, to może zająć się ratowaniem swoich zabytków. 

Ten kościół jest ogniwem łączącym pokolenia – tych których 
już nie ma, te – które są i tych – którzy przyjdą po nas. Kościół 
wrósł w środowisko sierakowickie od dwustu lat, uznaliśmy, że 
w sytuacji kiedy jest możliwość sięgnięcia po środki unijne, ze-
chciejmy to wykorzystać i podjąć wspólny wysiłek, aby zachować 
ten wyjątkowy dla mieszkańców naszej gminy obiekt. 

Trzy lata temu przedstawiłem Radzie te możliwości i radni jed-
nogłośnie wyrazili zgodę na zaangażowanie samorządu. 

Bardzo emocjonalnie angażuję się w realizację wszelkich inwesty-
cji, ale ta jest wyjątkowa. Mam wrażenie, jakbyśmy kontynuowali hi-
storię naszej miejscowości, dając następnym pokoleniom coś, co było 
dobrodziejstwem dla tutejszych mieszkańców paręset lat temu. 

Udało nam się pozyskać rekordowe dofinansowanie. Tu było 
bardzo silne wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, pana 
marszałka Jana Kozłowskiego, jak również bardzo silne wsparcie 
ze strony rządu pana premiera Tuska, a szczególnie ministra i wi-
ceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Warszawa wiedziała 
o zamiarze realizacji tego przedsięwzięcia, wręcz nas zachęcała.

Realizacja polega na przeniesieniu i zrekonstruowaniu starej 
drewnianej części kościoła. Pozwoliło to na swobodne działanie 
parafii, gdyż wojewódzki konserwator zabytków warunkował roz-
budowę kościoła św. Marcina przeniesieniem i zrekonstruowaniem 
zabytku. Do półrocza przyszłego roku kościółek będzie gotowy. 
Zostaną tam przeniesione ołtarze i całe wyposażenie.

Przez działanie Gminy ratujemy ładny kościółek, a parafii 
umożliwia to swobodę działania, bo nie musi budować dwóch 
kościołów. 

Co będzie się działo w zabytkowym kościele?
Będzie pełnił funkcję sakralno-kulturową. Przypuszczam, że więk-
szość nowożeńców będzie chciała w tej scenerii brać ślub. Poza 
tym będą się tam odbywały koncerty muzyki poważnej, wystawy, 
spotkania z ważnymi a poważnymi ludźmi. 

☞
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Będzie to kolejny obiekt wyróżniający Sierakowice.
Jest to także kolejny element parku kulturowego, który powstał 
na tym obszarze. Powstanie parku kulturowego to pewien proces, 
który będzie przez kilkadziesiąt lat się dopełniał. Na tym obszarze 
znajduje się kościół św. Marcina, powstaje odrestaurowany stary 
kościółek, jest Ołtarz Papieski, kaplica Łaszewskich, która stanowi 
epitafium zacnych ludzi, którzy wyszli z tej gminy, a niedaleko jest 
przecież kościół św. Jana. Cały obszar tej części Sierakowic to 
obszar parku kulturowego – swoistej formy ochrony dziedzictwa 
materialnego, kulturowego. 

Przejdźmy do inwestycji oświatowych. Co zostało zreali-
zowane w podległych Gminie szkołach w ciągu ostatnich 
czterech lat? 

W tej kadencji dokończono remont sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Sierakowicach. Szkoła łącznie z salą została wy-
budowana u schyłku poprzedniej epoki. W pewnym momencie 
zostaliśmy przymuszeni do kapitalnego remontu sali, bo wychodzi-
ła niesolidność charakterystyczna dla budów czasu PRL. Obiekty 
przedwojenne są w znacznie lepszym stanie aniżeli te budowane 
w czasach „radosnej twórczości”. Tę szkołę sarkastycznie nazy-
wam „szczytowym osiągnięciem peerelowskiego budownictwa 
na terenie gminy Sierakowice”. Jedno wielkie brakoróbstwo. Był 
taki moment, że sala groziła zawaleniem. Brałem inżynierów, 
konstruktorów z Politechniki Gdańskiej, żeby podpowiadali nam 
jakie dodatkowe zabezpieczenia zastosować. Poza tym sala była 
intensywnie eksploatowana, stąd też kolejny powód do kapital-
nego remontu i  na miarę możliwości dobudowania miejsc dla 
widzów. Sala została wyremontowana w 2007 roku. Jest to druga 
sala średniej wielkości i jedna z trzech w samych Sierakowicach. 
Przy Gimnazjum znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa, 
a w międzyczasie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Sta-
rostwo Powiatowe wybudowało trzecią salę, gdzie Gmina także 
miała swój finansowy udział. 

Skutek tego jest taki, że mamy trzy sale sportowe w jednej 
miejscowości – jedną pełnowymiarową i dwie typu średniego. To 
w zasadzie zabezpiecza potrzeby naszego środowiska, a zwłaszcza 
młodzieży garnącej się do sportu. Obiekty są wykorzystywane 
optymalnie – i dobrze, że młodzież chce z tego korzystać. 

Na ukończeniu są także prace przy termomodernizacji 
budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 

Jest to projekt wspólny, w przygotowanie którego wiele pracy 
włożyło Starostwo. Duże przedsięwzięcie wszystkich gmin po-
wiatu kartuskiego, w którym każda gmina miała zaproponować 
po jednym obiekcie. Nasz obiekt był największym spośród 
wszystkich zaproponowanych przez osiem gmin. Starostwo wraz 
z Gminą przygotowało aplikację o dofinansowanie i tym sposo-
bem zmienił się wygląd tego brzydkiego, koszarowego obiektu 
na przyjemny dla oka. Szkoła jest ocieplona styropianem, wymie-
niono okna na plastikowe, wymieniono kotłownię, wymieniono 
stary ordynarny skorodowany komin na  mniejszy i przystający 
do obecnych potrzeb. A w sąsiedztwie jest ładny parking, który 
stanowi infrastrukturę towarzyszącą dla kościółka i przez to także 
otrzymał takie samo dofinansowanie – 83%. Parking jest bardzo 
potrzebny w Sierakowicach, znajduje się niedaleko centrum, służy 
zarówno rodzicom dowożącym dzieci do szkoły, nauczycielom, 
a także podczas imprez kulturalnych – w sąsiedztwie znajduje 
się przecież scena. Na parkingu mieści się ok. 120 samochodów 
osobowych i 14 autokarów. 

W Kamienicy Królewskiej powstał Orlik oraz kompleks 
sportowo-rekreacyjny, drugi Orlik jest budowany w Go-
widlinie. Jakie jeszcze sportowe inwestycje zostały zre-
alizowane w ciągu ostatnich czterech lat?

Pierwszym boiskiem ze sztucznej nawierzchni było boisko w Sie-
rakowicach zrealizowane z programu „Boisko blisko”. Inicjatorem 
tego programu był nieżyjący Pan Maciej Płażyński, były długo-
letni wojewoda pomorski, a później marszałek Sejmu. Mieliśmy 

bardzo dobre kontakty z panem marszałkiem Płażyńskim. Trzy 
lata temu udało nam się zakwalifikować do oceny i otrzymać 
dofinansowanie. 

W ubiegłym roku w ramach Orlika powstały dwa boiska ze 
sztucznej nawierzchni w Kamienicy Królewskiej. Takie same boiska 
powstają w tej chwili w Gowidlinie. 

W kolejnej kadencji przedmiotem naszej troski będzie budowa 
boisk przy małych szkołach. Naszą ambicją jest, aby przy każdej 
szkole – tam, gdzie pozwala na to teren – powstało chociaż nie-
wielkie boisko. 

Niezależnie w Kamienicy Królewskiej powstał kompleks spor-
towo-rekreacyjny: boisko trawiaste z zapleczem kulturalnym, ze 
sceną i zadaszeniem dla widzów. Jest to kolejna inwestycja z do-
finansowaniem unijnym. 

Sierakowicki samorząd dba o strażaków-ochotników: 
nowy samochód, ciągłe doposażanie jednostek w sprzęt, 
remonty strażnic... Czy jest coś jeszcze do zrobienia w tej 
dziedzinie?

W zasadzie tylko systematyczne dosprzętawianie, ponieważ samo-
chody jak i cały sprzęt ulega zużyciu. Nasi strażacy to społecznicy, 
nikt im za pracę nie płaci, skoro chcą poświęcać swój wolny czas 
innym, niosąc pomoc potrzebującym, to należy dołożyć wszel-
kich starań, aby wyposażyć ich w jak najlepszy sprzęt. Szefowie 
naszej straży to zawodowi strażacy, zarabiają na chleb pracując 
w zawodowych strażach w Gdańsku i Kartuzach. A skoro mają 
zmianowy system pracy (24 na 48 godzin), a przede wszystkim 
społecznikowską pasję, zajmują się jednostkami ochotniczymi 
i wprowadzają zawodowy dryl. To nie jest „pospolite ruszenie”, 
jak to kiedyś bywało, ale wysoki profesjonalizm. 

Doceniamy wysiłek strażaków, ale nie możemy im płacić za 
wykonywaną pracę. Możemy za to kupować im coraz lepszy sprzęt, 
ponieważ oni potrafią się nim posługiwać. A poza tym ten sprzęt 
służy ludziom. 

Strażacy to bardzo fajni ludzie, szczególnie wyczuleni na czyjeś 
potrzeby. Są to pasjonaci, a wykonywanie tej służby przechodzi 
często z pokolenia na pokolenie. 

Ważną inwestycją tej kadencji jest także rozbudowa bu-
dynku Urzędu Gminy.

Jest to inwestycja, która w sposób znaczący zmieniła tę część 
Sierakowic. Obiekt bez przepychu, ale sympatyczny dla oka 
z zewnątrz i bardzo funkcjonalny. Jego architektura nawiązuje do 
naszej pomorskiej architektury. Warunki pracy są godziwe dla 
pracowników i zmienił się standard obsługi petentów. 

Po wielu inwestycjach, szczególnie oświatowych, przyszedł 
czas na siedzibę Urzędu. Stary budynek był wyeksploato-

Scania P340 4×4 – najnowocześniejszy asamochód w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych w całym województwie pomorskim

☞
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wany, zniszczony, brakowało nam archiwum z prawdziwego 
zdarzenia – dokumenty nam pleśniały w takim niby archiwum, 
co jest niedopuszczalne. Wstyd nam było niekiedy, bo znacznie 
mniejsze gminy miały siedziby lepsze aniżeli nasza. Po uporząd-
kowaniu innych inwestycji mogliśmy przystąpić do rozbudowy 
budynku Urzędu Gminy. Ten obiekt ma zaspakajać potrzeby na 
kilkadziesiąt lat. 

Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony mieszkańców. 
Tego typu inwestycje nigdy nie są przychylnie odbierane, a tutaj 
było inaczej. Spotkałem się z pozytywnymi opiniami, no może poza 
bardzo nielicznymi wyjątkami. Pewnie tak by nie było, gdybyśmy 
tę inwestycję zaczęli znacznie wcześniej, ale poczucie gospoda-
rza kazało mi w ten sposób uczynić. Tak jest na Kaszubach, bo 
gospodarz najpierw zaczyna od stodoły i od obejścia, a budynek 
mieszkalny na końcu. Podobne myślenie było tutaj. 

Gmina Sierakowice w 2008 roku otrzymała wyróżnienie 
za tę inwestycję.

Otrzymaliśmy nagrodę HIT za podniesienie standardu obsługi 
petentów na przykładzie rozbudowy i modernizacji Urzędu Gminy 
w Sierakowicach. Zostało to dostrzeżone przez inne samorządy 
jako odważny krok w zaspokajaniu potrzeb administracji. Zawsze 
mówiłem, że szkoły budowaliśmy jak pałace, a stary budynek 
Urzędu wyglądał jak „PGR-owska buda”.  

Kiedy rozpocznie się długo oczekiwana rozbudowa Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach?

Chciałbym, aby mieszkańcy trzymali mnie za słowo: za rok o tej 
porze nasi mieszkańcy korzystają z nowego ośrodka zdrowia. Jeste-
śmy w tej chwili na etapie oceny i analizy ofert przetargowych. Jeśli 
nie nastąpią protesty – a nie bylibyśmy w Polsce, gdyby przegrani 
nie zaprotestowali, co przedłuża procedury – to jest szansa, że za 
rok jesteśmy w nowym ośrodku z nowym wyposażeniem i znacz-
nie szerszymi możliwościami leczenia się. Powstanie prawdziwa 
przychodnia odpowiadająca standardom, jakie narzucił trzy lata 
temu minister zdrowia. Te standardy są tak wyśrubowane, że żaden 
ośrodek wiejski na dzień dzisiejszy nie jest w stanie ich spełnić. 

Będzie to obiekt ze wszech miar oczekiwany i  pożądany, ponie-
waż ma służyć wszystkim: starszym, młodszym, jak również  tym, 
którzy jeszcze się nie narodzili. 

Na ośrodek otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 
milionów złotych, dzięki pomocy odchodzącego marszałka woje-
wództwa pomorskiego pana Jana Kozłowskiego, który w tej chwili 
jest europosłem. Bardzo pomógł nam także pan profesor Brunon 
Synak, przyjaciel naszej gminy. Lobbing ze strony pana Synaka 
i mojej skromnej osoby spowodował, że pan marszałek udzielił 
nam pomocy. Na cztery powiaty miał do dyspozycji 10 mln 400 
tys. zł, z tego nasza gmina otrzymała prawie połowę. 

Wiosną ogłosimy kolejny przetarg – na wyposażenie obiektu 
w wysoce specjalistyczny sprzęt.   

Jakich zaplanowanych na mijającą kadencję zadań nie 
udało się zrealizować?

Bardzo intensywnie nad tym się zastanawiałem. Nie zbudowali-
śmy małego odcinka drogi asfaltowej w Puzdrowie koło państwa 
Butowskich, a to z tej racji, że jest tam skomplikowana sytuacja 
własnościowa. Gmina nie ma do tej drogi praw, a jako właściciele fi-
gurują osoby, które zmarły jeszcze przed pierwszą wojną światową. 
Próbowaliśmy szukać spadkobierców, ale jedni są w Kanadzie, inni 
w Australii, a  większość już nie żyje. Jeśli Gmina chce realizować 
inwestycję drogową, musi być właścicielem drogi. Teraz będziemy 
ją realizować dzięki specustawie drogowej, ale procedura trwa dłu-
go. Drugi przyczynek – w tym roku budowana jest tam kanalizacja, 
więc i tak musielibyśmy odłożyć realizację tego zadania. 

Przesunięciu, nie zarzuceniu, na przyszły rok, ze względu na 
sprawy dokumentacyjne, ulega budowa skateparku. To będzie 
zrealizowane, ale w przyszłym roku. 

A tu powinno paść jeszcze jedno pytanie: co nie było obiecane, 
a zostało zrealizowane? 

A zatem jakie były nieplanowane inwestycje tej ka-
dencji?

Mam tu na myśli dwa świetne programy wymyślone przez rząd: 
„schetynówki” i Orliki. Uważam, że to strzały w dziesiątkę, zwłaszcza 
dla środowisk wiejskich. Gdyby dwa lata temu nie było programu 
ministra Schetyny, to nie zostałby zrealizowany pakiet budowy 
i remontu dziesięciu dróg w Sierakowicach – Podgórnej, Polnej, Hal-
lera, Piłsudskiego, Kaszubskiej, Ogrodowej, Sambora, ks. Jana Cza-
piewskiego, Gryfa Pomorskiego i Orła Białego. Realizowalibyśmy 
pewnie te drogi ze środków własnych, a to trwałoby dłużej. Przez 
to możliwe stało się przystąpienie z dwuletnim wyprzedzeniem do 
budowy dróg asfaltowych w obrębie ulicy Wojska Polskiego. 

Kolejny świetny pomysł to Orliki. W ubiegłym roku powstał  
kompleks boisk w Kamienicy Królewskiej, w tym roku powstaje 
w Gowidlinie. Złożyłem wniosek na kolejny Orlik, ale to czy 
przejdzie, to inna rzecz, bo gdy zaczną oceniać i okaże się, że już 
dwa u nas są, to trzeciego możemy nie dostać. Ale nie chcę sobie 
zarzucać, że nie skorzystałem z możliwości i nie złożyłem wniosku.  
Ten trzeci w naszej gminie Orlik miałby być w Sierakowicach przy 
szkole podstawowej. 

Inną nieplanowaną inwestycją była wspomniana budowa dro-
gi z Puzdrowa do Łyśniewa i chodnik w Tuchlinie przy drodze 
wojewódzkiej. Nie planowano także kompleksowego remontu 
strażnicy OSP w Mojuszu, który trwa w tej chwili. Pojawiła się 
także możliwość pozyskania dofinansowania termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, z której także 
skorzystaliśmy. No i place zabaw dla dzieci, cztery lata temu nikt 
nie obiecywał placów zabaw. W tej chwili jesteśmy po przetar-
gach i przy każdej szkole powstanie plac zabaw, nawet w Szopie, 
pomimo że tamtejsza szkoła nie podlega Gminie, przecież to są 
także dzieci z naszej gminy. 

W kolejnej kadencji – oprócz kontynuacji inwestycji już rozpo-
czętych – będziemy intensywnie realizować inwestycje drogowe 
w celu poprawy bezpieczeństwa, tj. budowy dróg z chodnikami. 
Będziemy także realizowali inwestycje oświatowe, mam tu na myśli 
budowę sal gimnastycznych w Lisich Jamach, Puzdrowie, a także 
nowe skrzydło dla gimnazjum w Gowidlinie.

Mam świadomość, że niektórzy musieli czekać dosyć długo, tak 
jak np. Kamienica, na inwestycje w swoim środowisku. Ale nasi 
mieszkańcy są cierpliwi i dają czas samorządowi na realizację 
zadań. Z rozmów z wójtami lub burmistrzami wiem, że ludzie – 
szczególnie w miastach – nie są tak cierpliwi i wyrozumiali. Uwa-
żam, że jeśli będzie podobne czterolecie w kolejnej zbliżającej się 
kadencji, to za cztery lata będziemy gminą na poziomie europejskim, 
gdzie nie musimy się wstydzić i możemy stanąć w szranki z gminą 
niemiecką czy francuską. Nam już niewiele potrzeba, byleby nikt 
nam nie przeszkadzał tam. Potrafimy zdobywać środki unijne, bo 
nasze projekty są perfekcyjnie przygotowane.

Życie dyktuje pewne niespodziewane scenariusze, takim sce-
nariuszem w tym roku była powódź w naszym kraju. Nasi ludzie, 
a szczególnie rolnicy i podmioty gospodarcze, stanęli na wysoko-
ści zadania, bo kiedy poprosiłem poprzez sołtysów i media o to, 
żeby zechcieli wesprzeć ludzi i obszary objęte klęską powodzi, 
to spotkaliśmy się z takim odzewem, że tutaj na Pomorzu nie 
było takiej gminy, która by zebrała tyle paszy, środków czysto-
ści, mleka w proszku, materiałów budowlanych czyli produktów 
niezbędnych w gospodarstwie. Otrzymałem podziękowania ze 
wszystkich pięciu gmin. Korzystając z okazji chciałbym podzięko-
wać naszym rolnikom, sołtysom, radnym i właścicielom firm za 
wielkie serce, za zaangażowanie, za to, że wczuli się w sytuację 
nieszczęśników i tak hojnie obdarzyli potrzebujących. Chylę czoło 
i składam wyrazy najwyższego uznania rolnikom i wszystkim 
dobrodziejom. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król

Foto: AK

☞
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Oto nazwiska 46 kandydatów na radnych 
gminy Sierakowice. Spośród nich 21 listopa-
da wybierzemy 15 osób, które przez kolejne 
lata będą stanowić o losie naszej gminy.

Kandydaci na radnych do Rady Gminy:
Okręg nr 1 
Adam Węsierski (lat 37) z Długiego Krza – 
KW Prawo i Sprawiedliwość
Marta Garska (lat 20) z Tuchlina – KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego
Jerzy Baranowski (lat 59) z Bukowa – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice” 
Halina Miotk (lat 55) z Paczewa – KWW 
My 2010
Andrzej Krefta (lat 55) z Migów – KWW 
Samorządne Kaszuby - Naszé Sprawë
Okręg nr 2
Dariusz Stencel (lat 37) z Sierakowic – KW 
Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Formela (lat 47) z Łyśniewa – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice” 
Ludwik Marciński (lat 52) z Kawli – KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego 
Ryszard Toruńczak (lat 43) z  Załakowa – 
KWW My 2010 
Okręg nr 3
Damian Rompa (lat 25) z Mojusza –  KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego 
Katarzyna Bigus (lat 19) z Kawli –  KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego 
Zbigniew Suchta (lat 49) z Kowali – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice” 
Henryk Mielewczyk (lat 52) z Gowidlina 
– KWW Porozumienie Samorządowe „Sie-
rakowice” 
Stanisław Cybulla (lat 46) z Gowidlina – 
KWW My 2010
Janusz Wenta (lat 42) z Gowidlina – KWW 
Wspólna Sprawa 2010 
Okręg nr 4
Kazimierz Krefta (lat 54) z Tuchlina – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Marek Marciński (lat 19) z Tuchlina – KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego
Michał Formela (lat 30) z Mojuszewskiej 
Huty – KW Prawo i Sprawiedliwość
Edmund Witt (lat 65)  z Tuchlina – KWW 
My 2010
Okręg nr 5
Andrzej Więch (lat 52) z Puzdrowa – KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego
Wojciech Mierski (lat 22) z Sierakowic – KW 
Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Labuda (lat 47) z Puzdrowa – KWW 
My 2010
Kazimierz Klejna (lat 56) z Puzdrowa – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Okręg nr 6
Jerzy Meronk (lat 59) z Lisich Jam – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Henryk Labuda (lat 44) ze Szklanej – KWW 
My 2010

Tomasz Formela (lat 28) z Mojuszewskiej 
Huty – KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7
Janina Młyńska (lat 61) z Mojusza – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Witold Ropela (lat 38) z Szopy – KWW My 
2010
Bożena Głodowska (lat 38) z Bąckiej Huty – 
KW Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Ulenberg (lat 38) z Mojusza – KWW 
Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego
Okręg nr 8
Edmund Król (lat 52) z Mrozów – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Anna Ramczyk (lat 25) z Sierakowic – KW 
Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Klasa (lat 61) z Jelonka – KWW My 
2010
Okręg nr 9
Andrzej Bigus (lat 49) z Kamienicy Królew-
skiej – KWW My 2010
Maria Marcińska (lat 42) z Kamienicy Kró-
lewskiej – KWW Porozumienie Samorządo-
we Sierakowice
Iwona Olszewska (lat 34) z Kujat – KW Pra-
wo i Sprawiedliwość
Okręg nr 10
Witold Sildatk (lat 40) z Sierakowic – KWW 
Wspólna Sprawa 2010
Eugeniusz Piotrowski (lat 40) z Sierakowic 
– KWW Wspólna Sprawa 2010
Łukasz Młyński (lat 29) z Sierakowic – KWW 
My 2010
Marek Młyński (lat 47) z Sierakowic – KWW 
My 2010
Ryszard Młyński (lat 58) z Sierakowice 
– KWW Porozumienie Samorządowe „Sie-
rakowice”
Andrzej Bojanowski (lat 39) z Sierakowic 
– KWW Porozumienie Samorządowe „Sie-
rakowice”
Jan Warmowski (lat 52) z Sierakowic – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Okręg nr 11
Rafał Makurat (lat 35) z Sierakowic – KWW 
Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”
Stanisław Rompa (lat 47) z Sierakowic 
– KWW Porozumienie Samorządowe „Sie-
rakowice”
Mirosław Kuczkowski (lat 49) z Sierakowic 
– KWW My 2010

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu 
Kartuskiego:

Oto nazwiska kandydatów do Rady Powiatu 
z okręgu numer 1 obejmującego gminy: 
Sierakowice, Sulęczyno i Chmielno.

KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu 
Kartuskiego
1. Ewa Marcińska (lat 26) - Tuchlino 
2. Gerard Gawin (lat 63) - Sulęczyno 

Kandydaci na radnych do Rady Gminy i Powiatu
3. Witold Krefta (lat 44) - Sierakowice 
4. Paweł Sela (lat 44) - Gowidlino 
5. Zbigniew Choszcz (lat 38) - Podjazy 
6. Andrzej Marszk (lat 32) - Kartuzy 
7. Franciszek Choszcz (lat 63) - Podjazy 
8. Norbert Maczulis (lat 52) - Miechucino 

KW Platforma Obywatelska RP 
1. Krzysztof Andryskowski (lat 51) - Siera-
kowice 
2. Piotr Zengerski (lat 44) - Gowidlino 
3. Irena Żaczek (lat 63) - Chmielno 
4. Bożena Kuchta (lat 38) - Borzestowo 

KW Prawo i Sprawiedliwość 
1. Mirosław Łęcki (lat 46) - Sierakowice 
2. Marcin Cyrzan (lat 30) - Borzestowo 
3. Radosław Marszałek (lat 20) - Sierako-
wice 
4. Karol Szymichowski (lat 34) - Sulęczyno 
5. Karol Sawicki (lat 21) - Zdunowice 

KWW Checz 
1. Robert Gembal (lat 40) - Chmielno 
2. Grzegorz Ropella (lat 41) - Sierakowice 
3. Grażyna Kąkol (lat 37) - Miechucino 
4. Bartłomiej Drewa (lat 31) - Chmielno 

KWW Porozumienie Samorządowe 
dla Kaszub 
1. Piotr Leszczyński (lat 49) - Pałubice 
2. Irena Kulwikowska (lat 53) - Tuchlino 
3. Lechosław Borkowski (lat 66) - Kamienica 
Królewska 
4. Sławomir Bronk (lat 29) - Gowidlino 
5. Stanisław Klimowicz (lat 52) - Chmielno 
6. Ryszard Kurnikowski (lat 52) - Klukowa 
Huta 
7. Andrzej Kowalewski (lat 48) - Sierako-
wice 
8. Ludwika Meronk (lat 57) - Lisie Jamy 
9. Pioch Danuta (lat 51) - Mojusz 
10. Jerzy Zaworski (lat 55) - Mściszewice 

KWW Samorządne Kaszuby - Naszé 
Sprawë 
1. Janina Kwiecień (lat 64) - Sierakowice 
2. Remigiusz Kostrzewski (lat 43) - Sulę-
czyno 
3. Stanisław Piask (lat 58) - Chmielno 
4. Jacek Formela (lat 54) - Sierakowice 
5. Hanna Kaszuba (lat 50) - Miechucino 
6. Jarosław Jóskowski (lat 41) - Mojusz 
7. Stanisław Miotk (lat 55) - Ciechomie 
8. Andrzej Olszewski (lat 52) - Sierakowice 

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 
1. Krzysztof Mrozowicz (lat 32) - Żakowo 
2. Bernard Recław (lat 62) - Sierakowice 
3. Marek Fafiński (lat 28) - Sulęczyno 
4. Anna Pioch (lat 46) - Gowidlino 
5. Piotr Burandt (lat 22) - Sulęczyno 
6. Łukasz Białk (lat 26) - Sierakowice
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OKRĘGI WYBORCZE  UTWORZONE W 
ZWIĄZKU 

Z WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI W 
ROKU 2010

NUMER 
OKRĘGU 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 1

3

Sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Smolniki, Stara Huta,
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, Kościelna, Kolorowa, 
Łąkowa, Marszałka Piłsudskiego, Na Skarpie, Podgórna, Prymasa Wyszyńskiego, 
Pogodna, Spokojna, Świerkowa, Zaciszna,  Zielona

2

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

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

6
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

7
sołectwo: Bącka Huta, Mojusz,
tj. miejscowości: Bącka Huta, Bór, Karwacja, Łączki, Mojusz, Mojuszewska Huta, 
Poljańska, Szopa

1

8

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

1

9

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

10

Sierakowice ulice: Abrahama, Cicha, F. Ceynowy, Chłopska, H. Derdowskiego, A. 
Fredry, św. Floriana, Gen. Andersa, Gen. Maczka, Dworcowa, Jeziorna, Kwiatowa,  
Krótka, A. Lammka, Legionów, Leśna, Lęborska, Łąkowa, Ks. B. Łosińskiego, Dr. 
Majkowskiego, J. Matejki,  A. Mickiewicza, Mirachowska, Okrężna, E. Orzeszkowej, 
Parkowa, Ks. A. Peplińskiego, B. Prusa, M. Reja, H. Sienkiewicza, Skarpowa, M. C. 
Skłodowskiej, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, W. Stwosza, Ks. B. Sychty, Wojska 
Polskiego, J. Wybickiego, S. Wyspiańskiego, Ks. Kard. Wyszyńskiego, 11 Listopada, 
Zaciszna, Zielona

3

11

Sierakowice ulice: Brzozowa, Ks. Jana Czapiewskiego, Gryfa Pomorskiego, Hallera, 
Jana Pawła II, Kartuska, Kaszubska, J. Kochanowskiego, Kościerska, I. Krasickiego, 
Kubusia Puchatka, J. Nowickiego, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Orła Białego, Wichrowe 
Wzgórze, Marszałka Piłsudskiego, Piwna, Podgórna, Pogodna, Polna, J. Popiełuszki, 
Przedszkolna, Rynek, Sambora, Słoneczna, J. Słowackiego, Słupska, J. Sobieskiego, 
Sportowa, Wiejska, Widokowa, Źródlana

2

KOMUNIKAT
Postanowieniem Nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 paździer-
nika 2010 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych powo-
łana została Gminna Komisja Wyborcza w Sierakowicach dla przeprowadzenia 
wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 8 października 2010 roku Komisja wybrała 
ze swego składu Przewodniczącego Komisji - Panią Marię Stenka i Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji - Panią Teresę Klasa.

Gminna Komisja Wyborcza w Sierakowicach ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy 
Sierakowice przy ulicy Lęborskiej nr 30, pokój 203, telefon 58 681 95 31.

Od dnia 11 października 2010 roku do dnia wyborów Gminna Komisja Wy-
borcza pełnić będzie dyżur w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 16.30.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
(Maria Stenka)

SKŁAD GMINNEJ  KOMISJI 
WYBORCZEJ W SIERAKOWICACH

1. Stenka Maria - Przewodnicząca
2. Klasa Teresa  - Zastępca przewod.
3. Dalecka Katarzyna - Członek
4. Gliszczyńska Aleksandra - Członek
5. Gojtowska Barbara - Członek
6. Miotk Teresa - Członek
7. Wróblewski Adam - Członek 
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE 

Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU 
w sprawie obwodów głosowania w wyborach 

zarządzonych na dzień 21 listopada  2010 roku 
 
 

              Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz. 1127 i  Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, 
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 oraz poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz.356 ) p o d a j e  
s i ę  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 
 

 
Granica obwodu 

Siedziba  Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 
 

sołectwo: Bukowo, Paczewo, Karczewko, Pałubice, Załakowo 
tj:miejscowości: Bukowo, Kokwino, Paczewo, Karczewko, Poręby, Migi, Pałubice, Olszewko, 
Skrzeszewo, Załakowo 
Sierakowice ulice: Abrahama, Spacerowa, H.Derdowskiego, Dworcowa, Krótka, Legionów, 
Mirachowska, Ks. A. Peplińskiego, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra 
Lammka, Aleksandra Fredry, Wita Stwosza,  B.Prusa, H.Sienkiewicza, J.Wybickiego, Zaciszna 

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

2  Sierakowice ulice: Cicha, F.Ceynowy,Chłopska, ,Generała Maczka, Generała Andersa,  Gen. 
Sikorskiego, Kwiatowa, Jeziorna, 11 Listopada, Leśna, Lęborska, Ks.B. Łosińskiego, Łąkowa, 
Dr. Majkowskiego, A.Mickiewicza, Okrężna, E. Orzeszkowej, Parkowa, M.Reja, Skarpowa,M.C. 
Skłodowskiej, Św. Floriana, Ks.B. Sychty, Wojska Polskiego, Sosnowa, Spokojna,  
Ks. Kard.Wyszyńskiego, Zielona 

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

3 Sołectwo: Mrozy, Sierakowska Huta m. Sosnowa Góra, Sierakowice Wybudowanie 
tj miejscowości:Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Stara Maszyna,Sosnowa Góra,Sierakowska 
Huta, Welk, Wygoda Sierakowska, Sierakowice Wybudowanie 
Sierakowice ulice: Brzozowa, Kościerska, Pogodna, Jana Pawła II, Źródlana, Kartuska, 
M.Kopernika, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Piwna, Podgórna, Polna, Słoneczna, Wiejska 

Gminny Ośrodek 
Kultury 
83-340 Sierakowice 
ul. Kartuska Nr 27 
(lokal dostosowany  do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych) 

4  Sierakowice ulice: Gryfa Pomorskiego, Hallera, Ks. J. Czapiewskiego, I.Krasickiego, 
J.Kochanowskiego, Kaszubska, J.Nowickiego, Kubusia Puchatka, Orła Białego, J.Popiełuszki, 
Przedszkolna, Rynek, J. Sobieskiego, Marsz. Piłsudskiego, J.Słowackiego, Słupska, Sportowa,  
Sambora, Wichrowe Wzgórze, Widokowa 

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

5  Sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Puzdrowo, m. Piekiełko 
tj miejscowości: Dąbrowa Puzdrowska, Łyśniewo Sierakowickie,  Moczydło, Puzdrowo, Piekiełko 

Szkoła Podstawowa 
 w Puzdrowie Nr 32 
 

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

Zespół Szkół 
83-341  Gowidlino 
ul. Wyszyńskiego  Nr 5 
 

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 

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

Szkoła Podstawowa 
w  Mojuszu Nr 23 
 

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

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

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

Zespół Szkół  
w Tuchlinie Nr 16B 
 

 
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych  otwarte będą w godzinach od  800 do 2200 .  

 
   Wójt Gminy 
Tadeusz Kobiela  
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sieci wraz z 6 przepompowniami sieciowymi. Wykonawcą powyższej 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne 
i Remontowo-Budowlane SKIBIŃSKI Mieczysław Skibiński. Umowa na 
realizację robót została podpisana 12 marca 2010 r., a przekazanie terenu 
budowy nastąpiło w dniu 25 marca 2010 r. Podobnie jak w przypadku 
realizacji kontraktu nr 1, całość robót budowlanych została podzielona 
na kolejne zlewnie. Harmonogram robót został zaplanowany tak, aby nie 
kolidował on z trwającymi również w tym rejonie robotami drogowymi, 
stąd budowę sieci kanalizacji rozpoczęto od ul. Mirachowskiej w Siera-
kowicach. W najbliższym czasie planuje się przekazanie poszczególnych 
zlewni (przepompowni) zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie 
robót planuje się 24 grudnia 2010 r.

Kontrakt nr 8 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Sierakowice. Umowa 
na roboty budowlane zawarta została 8 lutego 2010 r. z firmą Melbud S.A. 
z Grudziądza. Przekazanie placu budowy nastąpiło 23 kwietnia 2010 r. 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3 
na dobę ma na celu zwiększenie przepustowości do 4000 m3 na dobę. 
Pierwsze prace budowlane rozpoczęto od budowy nowego reaktora 
biologicznego tj. wykopów ziemnych i prace te trwały do lipca br. W sierp-
niu Wykonawca przystąpił do robót konstrukcyjnych – żelbetowych. 
Obecnie trwają roboty ziemne i konstrukcyjne przy kolejnych obiektach 
oczyszczalni ścieków (kratopiaskownik, biofiltr, komora przepływomie-
rzy i stabilizacji tlenowej osadu, hala dmuchaw oraz roboty elektryczne 
przy agregacie prądotwórczym). Planowany termin zakończenia robót 
przewiduje się na 30 czerwca 2011 r.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w Gminach: 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice przewiduje 
budowę ok. 43  km sieci kanalizacyjnej wraz z 11 przepompowniami 
sieciowymi i 2 lokalnymi. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Wod.-Kan. Grzenkowicz sp. z o.o. z Kartuz. Umowa na 
realizację robót została zawarta w dniu 28 stycznia 2010 r., zaś przeka-
zanie terenu budowy nastąpiło 25 lutego 2010 r. W celu usprawnienia 
efektywności przesyłu ścieków roboty budowlane zostały podzielone na 

poszczególne zlewnie (tj. przepompownie ścieków wraz z kolektorami 
kanalizacyjnymi). Prace rozpoczęto na trasie Sierakowice–Puzdrowo. 
Obecnie Wykonawca prowadzi prace w miejscowości Gowidlino, w kie-
runku wsi Lemany oraz Widna Góra, w najbliższym czasie przewidziana 
jest kontynuacja robót budowlanych. Zgodnie z umową zakończenie robót 
planuje się 31 marca 2011 r. 

Kontrakt nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo przewiduje budowę ok. 12 km 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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46 mln zł na rozwój 
obszaru 7 gmin 
powiatu kartuskiego
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby znalazła się wśród 
zwycięskich grup rybackich, które otrzymają środki 
finansowe na realizację swojej strategii. LGR to po-
wstałe w ubiegłym roku stowarzyszenie, które skupia 
ok. 200 członków i obejmuje obszar siedmiu gmin 
powiatu kartuskiego: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, 
Sierakowice, Somonino, Sulęczyno i Stężycę. Człon-
kowie LGR należą (taki jest ustawowy wymóg) do 
trzech sektorów: publicznego (m.in. reprezentacja sa-
morządów lokalnych), gospodarczego i społecznego. 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, przystępując 
do konkursu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w ramach Osi Priorytetowej 4 programu operacyj-
nego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, zło-
żyła wniosek na realizację swojej strategii na kwotę 
ponad 46 mln złotych. Wnioski można było składać 
do 31 marca br. Kwotę dofinansowania wyliczono 
na podstawie uzyskanego tzw. wskaźnika rybacko-
ści, który wyniósł 1,96. Wskaźnik ten określa liczbę 
uprawnionych do rybactwa przypadających na 1000 
mieszkańców obszaru. Regulamin konkursu określa, 
że LGR Kaszuby może liczyć na co najmniej 80 % 
wnioskowanej kwoty dofinansowania, czyli prawie 
37 mln złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 
określa cele, na jakie będą mogły być przeznaczone 
pozyskane środki. Cel podstawowy to „Zrównowa-
żony rozwój obszaru LGR KASZUBY oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców”. Cele szczegółowe: 
zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód 
oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni; zachowanie 
rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby; po-
prawa jakości życia społeczności na obszarze LGR 
w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Oprac. AK

Z Puzdrowa do Łyśniewa nowym 
asfaltem

Na początku października zakończyły się prace modernizacyjne na drodze po-
wiatowej Puzdrowo – Łyśniewo. Była to inwestycja realizowana przez starostwo 
powiatowe w Kartuzach, ale w połowie finansowana przez Gminę Sierakowice, 
gdyż to w znacznej większości mieszkańcy naszej gminy są użytkownikami 
drogi. 

Nową, grubą warstwę asfaltu położono na odcinku długości 2,31 km. Dodatko-
wo w Puzdrowie, na obszarze zabudowanym po obu stronach drogi, wykonano 
chodniki. Wykonawcą inwestycji była firma Wakoz. Finansowy udział sierako-
wickiego samorządu w tym przedsięwzięciu wyniósł 370 tys. zł. 

Tekst i foto: AK

Dwujęzyczne znaki drogowe 
w Gminie Sierakowice
We wrześniu br. pojawiły się na terenie Gminy Sierakowice polsko-kaszubskie znaki 
drogowe. Wśród nich znalazły się: znaki miejscowości E-17a i E-18 (ok. 170), drogo-
wskaz tablicowy (1), drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący 
numer drogi E-3 (1), drogowskazy w kształcie strzały do miejscowości podające do 
niej odległość E-4 (ok. 80), znak kierunkowy E-13 (1); poza tym zamówiono jeszcze 
kilkanaście brakujących oznakowań – łącznie zatem będzie ich około 270.

W powiecie kartuskim Sierakowice są czwartą gminą, po Chmielnie, Stężycy 
i Somoninie, na terenie których używane są dodatkowe nazwy miejscowości 
w języku regionalnym (taką nazwę nadano językowi kaszubskiemu w Ustawie, 
o której niżej). Do procedury przygotowuje się Gmina Kartuzy.

Całkowity koszt wykonania i ustawienia znaków, zgodnie z przepisami Ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 
stycznia 2005 roku, poniosło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Zgodnie z tą ustawą w Polsce z praw mniejszości narodowych korzystają: Biało-
rusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi. 
Wyróżnia się też mniejszości etniczne: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. 
Kaszubi zostali zaliczeni do społeczności posługującej się językiem ☞

Znak miejscowości E-17a (niektóre siedliska dotychczas 
nieoznakowane, jak to na zdjęciu, zyskały tablice)
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regionalnym (jedynym do tej pory w Polsce) 
i też korzystają z przywilejów gwarantowanych 
wspomnianą Ustawą.

Przepisy zawarte w dokumencie regulują wszelkie 
prawa tychże społeczności. Oto niektóre z nich: pra-
wo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk 
zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości 
(też j. kaszubskiego); używania swojego języka jako 
pomocniczego przed organami gminy (warunkiem 
jest co najmniej 20% mieszkańców należących do 
danej mniejszości i wpisanie gminy do Urzędowe-
go Rejestru Gmin, w których używany jest język 
pomocniczy); ustalenia we własnym języku nazw 
miejscowości, obiektów fizjograficznych, nazw ulic 
obok tychże nazw ustalonych w języku polskim 
(warunek – gmina musi wcześniej zostać wpisana do 
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 
i etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze 
używane są nazwy w języku mniejszości); prawo 
do nauki języka mniejszości lub w tymże języku; 
działań wspierających ochronę, zachowanie i rozwój 
tożsamości kulturowej mniejszości.

Przystąpienie organów państwowych do realizacji praw mniejszości wywo-
ływane jest zwykle pewnymi faktami, które muszą zaistnieć wcześniej. Bardzo 
istotną sprawą jest zawsze wynik ostatniego spisu powszechnego, według któ-
rego ustala się liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości. Ostatni 
spis odbył się w 2002 roku. Jego oficjalne wyniki zostały ogłoszone przez 
Główny Urząd Statystyczny 16 czerwca 2003 r. Dla Kaszubów od początku 
kontrowersyjne były pytania o narodowość i język. Po prostu GUS nie zadał 
sobie trudu, aby pochylić się nad dość skomplikowaną sytuacją tożsamościową 
tej grupy. Wiadomo nie od dziś, że Kaszubi szczycą się podwójną identy-
fikacją: narodową – polską i etniczną (regionalną) – kaszubską. Nietaktem 
wobec nich było zatem zadawanie jednego prostego pytania o narodowość, 
bez jakichkolwiek uzupełnień. To samo stało się z pytaniem o język. Było 
ono tak skonstruowane, że nie dopuszczało wymienienia więcej niż jednego. 
W swoim komunikacie GUS podał, że narodowość kaszubską zadeklarowało 
5,1 tys. osób (to i tak sporo, zważywszy na brzmienie pytania). Socjologowie 
szacują liczebność tej grupy w granicach 550 tysięcy – czyli ponad 100 razy 
więcej. Jako ciekawostkę można przywołać bardzo liczne deklarowanie naro-
dowości śląskiej - takich deklaracji było 173,2 tys., następna była narodowość 
niemiecka z liczbą 152,9 tys. 

Jakkolwiek by nie mówić o tych 5,1 tysiącu Kaszubów deklarujących przy-
należność do „narodu kaszubskiego”, to trzeba im sprawiedliwie oddać jedno 
– dzięki ich determinacji mamy wśród 42 gmin uznawanych za kaszubskie choć 
10, na terenie których wynik spisu wykazał co najmniej 20 % mieszkańców 
należących do mniejszości, a co za tym idzie uprawnionych do korzystania 
z praw gwarantowanych Ustawą z 6 stycznia 2005 roku. Wśród tej dziesiątki, 
poza gminą Sierakowice, znalazły się: w powiecie kartuskim gminy Przodkowo, 
Sulęczyno, Stężyca, Chmielno, Somonino; w powiecie puckim: Puck; w powiecie 
wejherowskim: Szemud, Linia; w powiecie bytowskim: Parchowo.

Kolejny spis powszechny odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. 
Jego wynik znowu będzie bardzo istotny dla Kaszubów i gwarantowania ich praw. 
Oby znowu się nie okazało, że jest ich zaledwie 1% w stosunku do liczb ustalanych 
przez socjologów. Wszystko niestety na to wskazuje. W maju i czerwcu br. odbył 
się w kilku gminach próbny spis powszechny, w tym na Kaszubach w Gminie 
Puck, która po ostatnim spisie miała prawo korzystania z języka kaszubskiego jako 
urzędowego. Oburzenie środowiska wywołało pytanie dotyczące przynależności 
narodowej lub etnicznej, które znowu wykluczało możliwość zadeklarowania swej 
kaszubskiej tożsamości. Tym razem środowisko ostro zareagowało: protestowali 
pucczanie biorący udział w spisie, senator Kazimierz Kleina – przewodniczący 
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Efektem protestów była obietnica złożona przez Główny Urząd 
Statystyczny o zmianie brzmienia pytania i o możliwości zadeklarowania zarówno 
narodowości, jak i przynależności do grupy etnicznej. 

W Sierakowicach przygotowania do korzystania z przepisów wprowadzonych 
Ustawą o mniejszościach narodowych rozpoczęły się w 2007 roku uchwałą Rady 
Gminy Nr VII/73/07 z dnia 19 czerwca w sprawie wniosku o wpisanie gminy 
Sierakowice do Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język 
kaszubski jako język pomocniczy. Odpowiedź nadeszła niebawem – MSWiA 
poinformowało, że dokonano wpisu gminy Sierakowice do stosownego Rejestru 
z dniem 23 października 2007 roku.

Kolejnym przedsięwzięciem RG było podjęcie Uchwały Nr XXI/215/08 z 16 
września 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie 
Sierakowice w języku pomocniczym kaszubskim. Jej uzupełnieniem były dwie 
kolejne uchwały RG z 21 X 2008 r.: w sprawie Wniosku o ustalenie dodatkowych 
nazw w języku kaszubskim (XXII/234/08) oraz w sprawie Wniosku o wpisanie 
Gminy Sierakowice do Rejestru Gmin, na obszarze których używane są dodatko-
we nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic (XXII/235/08).

1 grudnia 2009 roku MSWiA dokonało wpisu Gminy Sierakowice do Rejestru 
Gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości. Jednocze-
śnie ministerialna Komisja ds. nazw miejscowych zakwestionowała pisownię 
trzech nazw miejscowości zaproponowaną przez Gminę (Kokwino, Rębienica 
i Załakowo), dla których dokonano wpisu do Rejestru z dniem 30 kwietnia 2010 
roku. Od tej pory rozpoczęły się prace związane z wyłonieniem wykonawcy 
oznakowań. Przetarg wygrało Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „Big” 
sp. z o.o. z Ługowa, woj. podlaskie., które wykonało i zamontowało tablice. 

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

☞

Drogowskaz tablicowy (nazwy miejscowości, których 
nie zapisano w Urzędowym Rejestrze 

nie mogą być tłumaczone na j. kaszubski – tu „Gdańsk”)

Znaki E-4 – drogowskazy w kształcie strzały 
do miejscowości podające do nich odległość

Znak kierunkowy E-13
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☞

Różnie na przestrzeni wieków wyglądały cmentarze, ale ich rola 
pozostawała niezmienna – godny pochówek ludzkiego ciała, zapo-
biegający jego bezczeszczeniu.

Przedchrześcijańskie cmentarze były w całej Europie podobne. 
Dominowały przede wszystkim groby megalityczne (wykonane 
z wielkich kamieni, bez użycia zaprawy, często nieznacznie ob-
robione). Wśród megalitów o charakterze grobowym należałoby 
wymienić: dolmeny (głazy wkopane pionowo w ziemię i przykryte 
płaską skałą), groby korytarzowe i groby skrzynkowe. Ciekawą 
budowlą megalityczną Europy  jest kromlech Stonehenge na po-
łudniu Anglii, wzniesiony w okresie neolitu (ok. 2800 p.n.e.). Na 
Pomorzu spotkać można również zachowane do dziś kamienne 
kręgi i kurhany, wznoszone w II-III w.n.e. przez Gotów. Najwięk-
sze z nich znajdują się w Odrach koło Czerska, mniejsze skupiska 
w Leśnie i Węsiorach.

Na przestrzeni wieków sposoby dokonywania pochówku zmar-
łych ulegały zmianom i w związku z tym pojawiały się różne 
rodzaje grobów: całopalne, ciałopalne, szkieletowe, szybowe 
i inne.

Starożytni Rzymianie zajęli się już dość metodologicznie lokali-
zacją miejsc pochówków. Prawo w tym zakresie stanowiły władze 
państwowe, które zgodnie z Prawem XII tablic zabraniały doko-
nywania pochówków w obrębie miasta. Dla zmarłych były prze-
znaczone miejsca przy drogach, w podziemnych katakumbach lub 
w ogrodach. Kiedy chrześcijanie uzyskali wolność wyznania (313 r.), 
dążyli do zniesienia tychże zwyczajów. Coraz więcej pochówków 
dokonywano właśnie w miejscach uczęszczanych, świątyniach. 
Przede wszystkim dotyczyło to 
męczenników za wiarę, którzy 
szybko nabierali cech świętości, 
a wokół ich ciał powstawały 
bazyliki. Coraz częściej też przy 
ich ciałach pojawiały się groby 
zwykłych ludzi – tak ze strefy 
niezamieszkanej przeniesiono 
pochówki do siedzib ludzkich. 
W następnych wiekach zmar-
łych grzebano w dwóch miej-
scach: w kościele i wokół niego. 
Kilka wieków później znowu 
zaczęto lokować cmentarze 
z dala od siedzib ludzkich.

W Polsce forma dokonywania 
pochówku zmieniła się zasadni-
czo po przyjęciu chrześcijaństwa 
(966 r.). W miejscu złożenia ciała 
usypywano niewielki kopiec 
i wbijano w niego krzyż. Potem 
pojawił się zwyczaj stawiania 
nagrobka. Szczególny czas dla 
podkreślania ważności cmenta-
rzy, pochowanych na nich osób, 
lokowania bogatych inskrypcji 
nagrobnych, rozległych epita-
fiów nastąpił w czasach zabo-
rów, gdyż w ten sposób można 
było bez większych przeszkód 
zamanifestować patriotyczne 
poglądy.

W wierze katolickiej sposób 
grzebania zmarłych w zasadzie 
się nie zmieniał. Ludzi grzebano 
zwykle w miejscu do tego spe-

cjalnie przeznaczonym, ogrodzonym, czyli na cmentarzu. Rzadko 
zdarzały się odstępstwa od tej zasady. Przyczyny musiały być 
bardzo istotne, np. działania wojenne, pochówek związany z na-
rażaniem własnego zdrowia i życia w czasach klęsk, obawa przed 
szerzeniem się morowego powietrza. 

Tego typu miejsca do dziś można śledzić również na terenie 
gminy Sierakowice. Z czasów wojny pozostały mogiły zbiorowe, 
np. mogiła kobiet żydowskich w Ciechomiu (dokonano ekshumacji), 
groby kryjące ofiary okupacji hitlerowskiej (mogiła partyzantów 
TOW „Gryf Pomorski” na sierakowickim cmentarzu, ale również 
miejsce pierwotnego ich pochówku w Kamienicy Królewskiej), sa-
motne mogiły usytuowane w lasach (na terenie Leśnictwa Wygoda 
– grób nieznanego żołnierza, prawdopodobnie rosyjskiego), przy 
drogach (np. wojewódzkiej, w miejscowości Mojusz). Ciekawym 
okazem, sygnalizującym działania morowego powietrza, był krzyż 
z podwójnymi ramionami, stojący jeszcze w początkach XX wieku 
w Mojuszu (obecnie stanowiący eksponat muzealny skansenu we 
Wdzydzach, zabrany w latach 70. razem ze starą figurą św. Jana 
Nepomucena). Podobne krzyże można było spotkać na terenie 
całej Polski w miejscach, gdzie kiedyś szerzyła się zaraza (czarna 
ospa, cholera...). W przekazach starszych ludzi dość często pada 
określenie „krzyż choleryczny”. Jeszcze dziś zdarza się spotkać 
krzyż z podwójnymi poprzecznymi ramionami, ponieważ stawiano 
je jeszcze na początku XX wieku. Epidemia cholery dotknęła też 
w 1831 roku Gowidlino. Dla zmarłych w jej wyniku urządzono 
osobne miejsce pochowku za wsią, przy drodze do Sierakowic, co 
dziś sygnalizuje przydrożny krzyż.

Oddzielne miejsca miały dla 
grzebania swoich zmarłych 
wspólnoty ewangelickie. Takie 
miejsce było przy szkole posta-
wionej pomiędzy Szklaną a Li-
simi Jamami w II połowie XIX 
wieku. Ponieważ nauczyciel tej 
szkoły był jednocześnie pasto-
rem, założył dla swoich wiernych 
cmentarz – zaprzestano na nim 
pochowków przed I wojną świa-
tową. W Sierakowicach cmentarz 
ewangelicki istniał do lat osiem-
dziesiątych XX wieku (a powstał  
zapewne w latach zbiegających 
się z wybudowaniem kościoła 
w 1887 roku), kiedy to dokonano 
konsekracji poewangelickiego 
kościoła i utworzono parafię p.w. 
św. Jana, a przynależący do niej 
cmentarz przekształcono na miej-
sce katolickich pochówków. 

Do dziś na terenie gminy 
Sierakowice funkcjonuje pięć 
cmentarzy: dwa w Sierakowi-
cach, po jednym w Gowidlinie, 
Tuchlinie i Kamienicy Królew-
skiej. Wszystkie one, jak i miej-
sca pochówku poza cmentarza-
mi, doczekają się w najbliższych 
dniach oznak szczególnej troski 
w związku ze zbliżającym się 
Świętem Zmarłych i Dniem 
Zadusznym.

Danuta Pioch
Foto: Danuta Pioch

Cmentarze i miejsca pochówku – ich rola i znaczenie

Samotna mogiła w Mojuszu, przy drodze 211
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Grób w Lasach Mirachowskich, 
w obrębie Leśnictwa Wygoda

Pomnik poległych partyzantów: Bernarda Michałko i Jana Kwidzińskiego 
na miejscu pierwotnego ich pochówku (Kamienica Królewska)

Kaplica Łaszewskich (Sierakowice)

Pomnik w miejscu pochówku więźniarek Stutthofu (Ciechomie)
Krzyż za wsią, miejsce pochówku 

mieszkańców Gowidlina (ofiar cholery)

Miejsce pochówku żołnierza AK 
– Franciszka Kamińskiego, ps. „Kaszub” 

(Sierakowice)

Mogiła partyzantów z Kamienicy 
na sierakowickim cmentarzu 

(przeniesionych tu po ekshumacji)
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Grób rodziny Karszny, wśród pochowanych w nim 
Otton Karszny, pierwszy polski wójt Sierakowic

Brama z napisem zmuszającym do zastanowienia 
(Sierakowice, cmentarz poewangelicki)

 Anioł wiodący do Stwórcy słowami „Niech aniołowie zawiodą cię do raju...” (Tuchlino)

 Kępa drzew w miejscu dawnego terenu grzebalnego ewangelików 
na granicy Szklanej i Lisich Jam (przy rozjeździe na Kamienicę Szlachecką i Długi Kierz)

Samotna mogiła w Lasach Mirachowskich, 
przy odjeździe do Leśnictwa Bącka Huta

Dziecięcy nagrobek z figurką (Sierakowice)Piękny nagrobek z pietą
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Pamiętajmy…  

Ksiądz biskup Jan Nepomucen 
Marwicz
Czas zaborów był okresem kasat zakonów, ograniczeń oraz prze-
śladowań, jakie dotknęły Kościół katolicki na ziemiach polskich. 
W tym okresie na arenie dyplomacji międzynarodowej zanikło 
słowo ,,Polska”. Jednym z nielicznych wyjątków, gdzie ,,mówiono” 
o Polsce, była encyklika papieża Leona XIII Caritatis skierowana 
do ,,Kościoła w Polsce” i ,,biskupów Polski”. 

Mieszkańcy ziem polskich pod zaborem pruskim byli szykanowani 
za swoją miłość do ojczyzny. Diecezje na Pomorzu i Warmii były 
wystawione na znaczącą germanizację i protestantyzację. Większość 
urzędów cywilnych sprawowana była przez Niemców i protestan-
tów. Od 1795 r. na Warmii, a w Pelplinie od 1821 r. biskupami byli 
wyłącznie Niemcy. Zmiany nastąpiły dopiero po 1848 r., kiedy Prusy 
wprowadziły nową konstytucję. Jednak ów-
cześni biskupi katoliccy byli duszpasterzami, 
a nie germanizatorami i często brali w obronę 
swych polskich diecezjan.

W diecezji chełmińskiej jednym z paste-
rzy tego okresu był ks. bp Jan Nepomu-
cen Marwicz (Marwitz), który pochodził 
z naszej sierakowickiej parafii. Urodził się 
w Tuchlinie 20 kwietnia 1795 r., w rodzinie 
polsko – niemieckiej (ojciec był Niemcem, 
a matka Kaszubką), po polsku i kaszubsku 
mówił dobrze, ale sam czuł się Niemcem. 
Był ,,uczniem szetlandzkim i bransberskim”, 
studiował teologię we Wrocławiu i Bonn. 
Brał udział w wojnie jako oficer armii pruskiej (1813/14), w bitwie 
pod Lipskiem uratował życie królewiczowi pruskiemu, późniejsze-
mu cesarzowi Wilhelmowi I. Następnie wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, gdzie 10 kwietnia 1830 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Potem był proboszczem tucholskim (1832), dziekanem 
(1838), delegatem (1839), kanonikiem katedralnym chełmińskim (1843), 
radcą duchowym i dziekanem katedralnym (1849).

14 stycznia 1857 r. został przez Kapitułę Katedralną w Pelplinie wy-
brany biskupem chełmińskim, a prekonizowany 3 sierpnia 1857 r. przez 
papieża Piusa IX i konsekrowany 8 listopada tego samego roku. Kon-
sekratorem był ks. bp Franciszek Stefanowicz, sufragan poznański.

W początkowych latach Jego działalności pasterskiej dominowała 
uległość wobec władz pruskich, przez swoją postawę (można do-
mniemywać) pragnął dla diecezji osiągnąć pewne korzyści. Jednak na 
pierwszym miejscu stawiał duszpasterstwo, a nie podziały narodowe. 
Sprzyjał rozwojowi i umocnieniu polskości na Pomorzu, szczegól-
nie w okresie liberalnej konstytucji pruskiej. Erygował 26 nowych 
placówek duszpasterskich, głównie dla ludności polskiej na terenie 
zborów protestanckich. Opowiadał się za nauczaniem religii w języku 
ojczystym, od księży żądał znajomości języka polskiego. W Pelplinie, 

w oparciu o działającą od 1836 r. Szkołę Katedralną i Śpiewaczą, 
utworzył w 1864 r. biskupie progimnazjum – Collegium Marianum. Za 
jego zgodą założono w Pelplinie polską księgarnię (1865) i drukarnię 
(1868), a także zaczęto wydawać tygodnik katolicki ,,Pielgrzym” (1869). 
Był ,,dyskretnym protektorem przedsięwzięć wydawniczych w Pel-
plinie”. Rozbudował Collegium Marianum i Seminarium Duchowne 
w Pelplinie. Patronował założeniu katolickich i polskich gimnazjów 
w Kościerzynie i Chojnicach, a także polskiego seminarium nauczy-
cielskiego w Kościerzynie i Grudziądzu oraz katolickich progimnazjów 
w Wejherowie i Kurzętniku. Za jego przyczyną powracały zgromadze-
nia zakonne męskie (reformaci - których był syndykiem apostolskim) 
i żeńskie (urszulanki, szarytki i elżbietanki). Starał się o sprowadzenie 
do Collegium Marianum nauczycieli, oo. Jezuitów, jednak na to nie 
otrzymał zgody rządu pruskiego. Od 1866 r. wprowadził w diecezji 
wieczną adorację Najświętszego Sakramentu.

W czasie Kulturkampfu przeciwstawiał się zdecydowanie prawom 
majowym, dzięki czemu diecezjanie obdarzyli go wielką sympatią, oka-
zywał życzliwość Polakom, ,,choć rozmaitymi względami ograniczoną”. 

Za swoją postawę był wielokrotnie szykanowa-
ny. Nałożone zostały na niego kary pieniężne, 
sprzedano meble z jego domu na licytacji, ob-
łożono sekwestrem (zajęcie sądowe) dzierżawę, 
wstrzymano wypłacanie pensji, zamknięto 
klasztory i seminarium duchowne (1876). Bi-
skupowi i diecezji w ten sposób wyrządzono 
wielkie szkody za ,,nieposłuszeństwo ustawom 
majowym”. Ze względu na podeszły wiek (80 
lat) nie został aresztowany, był też pośredni-
kiem w sprawach kościelnych Wielkopolski. 
Przez papieża Leona XIII został mianowany 
asystentem tronu papieskiego. W 1880 r. był 
protektorem pielgrzymki do Rzymu, a w 1885 

r. do grobu św. Metodego w Welehradzie. Władze pruskie, pod koniec 
życia oskarżyły go o polonizację diecezji. Należy dodać, iż tylko 3 księży 
w diecezji przyjęło po 1873 r. urzędy kościelne z rąk władz pruskich, co 
bardzo mocno artykułuje propolską postawę biskupa Marwicza. Zmarł 
29 marca 1886 r. w Pelplinie, został pochowany w katedrze. 

Dzięki pomocy materialnej ks. biskupa wybudowano w Siera-
kowicach ,,szpitalik” przy kościele parafialnym, a także została 
wsparta finansowo budowa kościoła w Gowidlinie (1866-1868). 
W Tuchlinie stoi krzyż upamiętniający pochodzącego z naszych 
ziem  ks. biskupa, któremu winniśmy oddać szacunek.

Mirosław Kuczkowski
Foto: K. Dalecki

Przy pisaniu artykułu korzystano z następujących pozycji książ-
kowych:
Diecezja Chełmińska zarys historyczno-statystyczny Pelplin 1928;
B. Kumor Historia Kościoła Lublin 1991; 
Z. Joskowski Biskupi z ziemi kaszubskiej Banino 2008; 
A. Romanow, ,,Pielgrzym” pelpliński w latach 1869–1920, Gdańsk 
–Pelplin 2007

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach uprzejmie informuje, iż 
w dniu 17 grudnia 2010 r., tj. w piątek o godz. 19.00 w Kościele pw. 
Św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza św. w związku 
z 30-leciem istnienia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

„SIERAKOWICE”. Będziemy modlić się za zmarłych i aktualnych 
członków Zespołu „SIERAKOWICE” i dziękować za talenty, którymi 
nas Bóg obdarzył.

Zapraszamy wszystkich członków Zespołu „SIERAKOWICE”, 
którzy pracowali w minionym 30-leciu oraz ich rodziny.

Kierownik Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE”
Irena Kulwikowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego drogiego Kolegi 

ś.†p. 
Kazimierza Formeli 

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
składają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sierakowicach, członkowie Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” 

i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice
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Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, 
czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem.

Jak dobrze, że jest ktoś do kogo możesz zwrócić się o pomoc.

Podziękowanie wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas 

w ostatniej ziemskiej drodze

Kazimierza Formeli
(21 III 1951 – 28 IX 2010)

Składamy serdeczne Bóg zapłać tym, którzy towarzyszyli Mu w tej 
drodze, a z nami dzielili smutek, dodawali nadziei, okazali wiele serca, 
życzliwości, pomocy i duchowego wsparcia, a w szczególności Kapła-
nom z parafii św. Jana Chrzciciela, Chórowi „Discantus” z Gowidlina, 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, Delegacjom, Krewnym, Sąsiadom, Przy-
jaciołom, Znajomym oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

składa Rodzina

Prof. Gerard Labuda

Za dësze ùmarłëch mòdlëc sã dzys mómë...
Niech wszëtcë ti, jaczich zédżer żëcégò stanął,
òdpòcziwają w Bògù, na wiek wieków. Amen.

Z wielkim smutkiem i żalem społeczność kaszubsko-pomorska 
pożegnała w październiku 2010 wybitnego naukowca, historyka, 
mediewistę, rodowitego Kaszubę – profesora Gerarda Labudę.

Jego odejście było bolesnym ciosem dla kręgów naukowych Uniwersytetu 
Poznańskiego, z którym związał życie zawodowe, ale szczególnie zubożyło 
Kaszubów, pozbawiając ich badacza tworzącego artykuły i studia na temat 
ich historii.

Szersze wspomnienie o prof. Gerardzie Labudzie w następnym numerze 
„Wiadomości Sierakowickich”.

Ks. Janusz St. Pasierb

Jak to będzie

jak my kiedyś umrzemy
skoro ciągle
łatwiej przychodzi nam
opuścić Boga niż życie

***
a z tego dębu
którego młode liście
spalił na czarno nocny mróz
chciałbym mieć trumnę
ale czy się zdąży
choć tartak w pobliżu

naprzyglądaliśmy się sobie
za życia

cóż że zbyt świeże deski
ja też do śmierci
będę zawsze za młody

może razem szybciej by nam szło
sezonowanie

w jego objęciu
twardziej bym spał
po zmartwychwstanie
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Na dzień świętego Marcina 
– zwyczaje i przysłowia 
11 listopada to Święto Niepodległości -  dzień zdobycia upragnio-
nej wolności po 123 latach rozbiorów i niewoli. W naszej lokalnej 
społeczności 11 listopada jest także dniem odpustu w parafii św. 
Marcina w Sierakowicach. 

Od dzieciństwa pamiętam, że był to bardzo ważny dzień w roku 
i przełomowy w obyczajowości rodzinnej. Dzień świętego Marcina 
oznaczał oficjalnie zakończenie roku gospodarskiego w rolnictwie 
i zakończenie jesieni. Pamiętam najczęściej powtarzane słowa pio-
senki „Jesień, jesień piękna pora, do podarków bardzo skora”. Była 
to pora zakończenia gromadzenia zapasów na zimę. Na świętego 
Marcina piwnice zawierały już obfite zapasy żywności na zimę.

W literaturze odnotowano, że już od XVI wieku dzień poświęcony 
świętemu Marcinowi tradycyjnie był wolny od pracy dla służby w go-
spodarstwie. W tym dniu nie pracowały też młyny w obawie przed 
połamaniem koła młyńskiego. Wówczas zamykał się również wypas 
bydła na pastwiskach. Rybacy w tym dniu zamykali sezon połowów. 
Przychodził czas zakończenia prac polowych i sezonowych w gospo-
darstwie. Przed nadejściem adwentu należało zapłacić służbie, a termin 
marcinkowy był ostateczny. Na zakończenie roku gospodarskiego 
gospodarz fundował zabawę ludową swej służbie, z którą rozstawał 
się wraz z zakończeniem prac polowych. Tradycyjne świętowanie 
obejmowało wesołe zabawy z tańcami, wróżby i charakterystyczne 
potrawy, nawiązujące do barwnej legendy o żywocie św. Marcina. 

Nieodłącznym atrybutem wieczoru św. Marcina była pieczona 
gęś. Obecność tej potrawy podawanej na różne sposoby, przypo-
minała legendę sprzed wieków. Otóż, kiedy zmarł biskup Lidor 
z Tours, kapłani i wierni chcieli, aby biskupstwo objął Marcin. On 
jednak zdecydowanie odmawiał. Według opowieści skrywał się, 
aby nie przyjąć tej zaszczytnej funkcji. Ukrył się nawet w pomiesz-
czeniu gospodarskim, by nikt go nie znalazł. Wydały go jednak 
swoim gęganiem zamknięte z nim gęsi. Wola ludu zadecydowała 
i 4 lipca 371 roku Marcin otrzymał sakrę biskupią. W taki więc 
sposób gęsi zadecydowały o życiowej drodze św. Marcina. 

Dawna Polska musiała na Marcina mieć zawsze pieczoną gęsinę na 
półmiskach co obrazuje przysłowia: „Na św. Marcina najlepsza gęsina”, 

„Dzień świętego Marcina dużo gęsi zarzyna”, „Na Marcina gęś do komina”. 
Na świętego Marcina obowiązywał zwyczaj zanoszenia tłustych gęsi 
do dworu, klasztoru i do kościoła, ponieważ jesienią gęsi są najbardziej 
tłuste. Niektóre wsie organizowały w dzień św. Marcina konkursy na 
najokazalszą gęś. Klucze dzikich gęsi odlatujących jesienią do ciepłych 
krajów nazywano „ptakami św. Marcina” lub „gęsiami św. Marcina”.

Post Martinum bonum vinum
Wesołej zabawie towarzyszyło młode wino, które w dzień św. Marcina 
otwierano, by uczcić pamięć hojnego świętego, nazywając je „winem 
św. Marcina”. Trunkiem św. Marcina było i jest wino. Od najdawniej-
szych czasów w tym dniu odbywała się pierwsza degustacja młodego 
wina. Mówiono wówczas „spuszczaj wino na św. Marcina i pij je przez 
cały rok”. W dniu św. Marcina był zwyczaj rozdawania wina ludziom 
ubogim. Wino św. Marcina miało szczególne właściwości, dodawało 
sił i urody. Znane też było określenie „dolegliwości świętomarcińskie”, 
powstałe na skutek przedawkowania trunków.

Dzień iskier
W wigilię marcinkowego święta zapalano lampiony św. Marcina, 
które przyczyniały się do osiągnięcia szczególnej atmosfery wieczo-
ru, porównywalnej chyba tylko z tamtym wieczorem sprzed stuleci, 
kiedy poszukiwano Marcina, by nadać mu godność biskupa.

Tradycja palenia ogni tego wieczoru nawiązuje do cudownej 
mocy Marcina zatrzymywania płomieni pożaru. Marcin uchronił 
od pożaru dom sąsiadujący z płonącą świątynią pogańską. Sam też 
został cudownie uratowany od pożaru w swej celi.

Ks. Janusz St. Pasierb

Ciała zmartwychwstanie

nadzy jak kiełkujące w ciemności rośliny
wyjdziemy z łona ziemi na zawsze bezbronni
po raz ostatni gdy się obnażymy

nadzy jak brzegiem rzeki ostatecznej
co gwiazdy zmieni w omulone głazy
pod niebem zimnym biczowani deszczem

nadzy jak w czas miłości w tej godzinie próby
przeszyci dreszczem śmiertelnej ekstazy
groźnej jak znaki świecące przez chmury

Drugie życie

czy to drugie życie pochłonie nas
z większą siłą niż ziemskie
czy wyda się nam prawdziwsze 
i jak tam będzie
czy popadniemy w nieruchomy zachwyt osobni
czy razem zatracimy się w kosmicznym tańcu

Z góry

schodzę z góry szybko
prawie tak szybko jak zeszło mi życie
co w nim było górą co było doliną
czy miało w ogóle jakiś szczyt
co powiem gdy przyjdzie wstąpić
na wieczne pagórki

Wiersze ks. Janusza St. Pasierba z tomiku poezji pt. „Po walce 
z aniołem” wybrała Maria Karolak.

Na zdjęciach grobowce na Starych Powązkach w Warszawie 
(Foto: Maria Karolak).
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W wielu regionach utrzymywał się zwyczaj, sięgający XVI stu-
lecia, palenia stosu koszy wiklinowych, zużytych w czasie prac 
polowych minionego sezonu. Tańczono wokół płonących koszy 
i śpiewano pieśni ludowe sławiące świętego Marcina.

W Niemczech nazywano dzień św. Marcina „Funkentag”, „dniem 
iskier”. Śpiewano piosenkę: „Palcie ognie, krzeszcie ognie, święty 
Marcin idzie tu, jego ręce gołe są, ogrzeję je chętnie tu”. Wierzono, 
że rozciągający się dym ogniska z koszy wiklinowych, służących 
do zbierania obfitych plonów, obejmie pola potrzebnym błogosła-
wieństwem na dobre zbiory w następnym roku.

Święty Marcin jest patronem koni. Na pamiątkę, że był kawa-
lerzystą, właściciele koni w dzień św. Marcina objeżdżali konno 
trzy razy kaplicę pod wezwaniem św. Marcina, składając hojne 
dary przed wizerunkiem świętego, by przez cały rok szczęśliwie 
zachowały zdrowie.

Rogale i pierniki
Na św. Marcina zwyczajowo piecze się różnej wielkości rogale 
z nadzieniem makowym, marcepanowym, orzechowym lub z po-
widłami. Rogale mogą być wykonane z ciasta drożdżowego lub 
kruchego. W tym dniu dziewczęta obdarowywały swoich wy-
branych dorodnymi rogalikami. Rogaliki marcinkowe naśladują 
podkówki konia św. Marcina. Zwyczaj wypieku dorodnych rogali 
na św. Marcina szczęśliwie przetrwał do dziś i jest praktykowany 
w Wielkopolsce i na Śląsku. Tradycja wypieku wybornych rogali 
i rożków z okazji święta świętego Marcina rozpowszechniona jest 
także w Niemczech i w Czechach.

Wieczorem, przed świętym Marcinem, chodził żebrak, dzwoniąc 
dzwonkiem dla bydła oznajmiał swoje przybycie, prosząc o żywność. 
Gdy nazbierał cały worek, dzielił się z potrzebującymi. W dzień święte-
go Marcina rzemieślnicy przynosili pod kościół rogale dla biednych.

Na świętego Marcina był zwyczaj rozdawania dzieciom drob-
nych podarków: jabłek, orzechów, ciastek, rogalików. W święto 
patrona wypiekano także małe pierniki przedstawiające świętego 
Marcina na koniu. 

Przyszłość narzeczonych
Zwyczaje marcinkowe splatają się także z losem narzeczonych, 
którzy w noc św. Marcina udają się do ogrodu, by zerwać po 
gałązce z drzewa owocowego. Następnie każde z nich z osobna 
wkłada je w domu do wody. Jeśli obie gałązki zakwitną do Bożego 
Narodzenia wróżą dobrze przyszłemu związkowi.

Święty Marcin chroni młyny 
W dzień świętego Marcina zakazana była praca młynów. Zwyczaj 
zatrzymywania pracy młynów w dzień św. Marcina nawiązuje do 
starej legendy. Kiedyś, gdy diabły zarządzały młynami, nikt inny nie 
mógł mleć. Święty Marcin namówił diabły, że wynajmie im młyny 
dopiero wtedy, gdy szpilki spadną z drzew iglastych, na co diabły się 
zgodziły. Na szczęście drzewa iglaste nigdy nie zrzucają igliwia, a na 
jodłach rosną młode gałązki w kształcie krzyżyków, i to one na dobre 
spłoszyły diabły. Święty Marcin nie pozwala mleć w swoje święto. 
Wierzono, że kto nie stosuje się do zakazu, ryzykuje awarią młyna. 

Św. Marcin pokonał Turków? 
Imię św. Marcina nosi 197 kościołów. Kiedy 11 listopada 1673 roku 
Jan Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem, zwycięstwo to by-
wało przypisywane wstawiennictwu św. Marcina.

Św. Marcin obecny jest w topografii polskiej. 77 miejscowości 
zapożyczyło swoją nazwę od jego imienia. Postać naszego patro-
na można oglądać w herbach niektórych miast polskich, jak np. 
Pacanowa i Jawora.

Marcinkowe święto w przysłowiach ludowych 
Dzień św. Marcina przypada w czasie jesieni, dlatego bogate zwy-
czaje, powstające na przestrzeni stuleci, związane z tym świętem, 

są jego wykwintną oprawą zamykającą najobfitszą z pór roku. 
Powszechna cześć dla św. Marcina przyczyniła się do obchodów 
świętomarcionkowych uroczystości ze szczególnym nabożeństwem 
i obrzędowym przepychem.

Najbogatszy jest zbiór przysłów prognozujących w tym dniu 
pogodę na zimę, ponieważ dzień świętego Marcina uważano za 
zwiastuna zimy.
• Od świętego Marcina zima się zaczyna.
• Gdy na świętego Marcina śnieg choć prószyć poczyna, to zima 
się zaczyna.
• Mróz na Marcina, będzie tęga zima.
• Jak Marcin na białym koniu jedzie, to lekką zimę przywiedzie.
• Czasem liść się gęsto trzyma, nie chce siać się na Marcina.
• Gdy liście przed Marcinem nie upadają, to mroźną zimę prze-
powiadają.
• Liście spadają, drogę ścielają, wiatr je ścina dla Marcina.
• Marcinkowe lato (babie lato).
• Jeśli Marcin z chmurami, niestateczna zima przed nami.
• W święty Marcin deszcz lub chmury, czas niestateczny, ponury, 
jasna zaś w ten dzień pogoda, znaczy mrozy, z drwa wygoda.
• Marcinowa pogoda mrozów zimie doda.
• Jaki dzień świętego Marcina, taka będzie cała zima.
• Marcin święty bez gęsi nas tego nauczy, jeśli deszcz czysty, zimy 
niedostatek dokuczy, jeśli jaśnie pogodny: miej zimy nadzieję, suchy 
mróz mokrych śniegów na szyję nawieje.
• Jaki Marcin, tak zima.
• Jak śniegu nie ma na św. Marcina, to jest go dużo na św. Mikołaja.
• Gdy mróz na Marcina, będzie sroga zima.
• Jeśli na Marcina sucho, Boże Narodzenie z pluchą.
• Na Marcina woda się ścina.
• Na świętego Marcina lód, na Trzy Króle wody bród.
• Na świętego Marcina puchła pierzyna 
• Jeśli zima swą drogę zaczyna, to czyni to w dzień świętego Marcina.
• Od świętego Marcina zima się zaczyna.
• Że śnieg na święty Marcin pospolicie spada, na białym koniu 
jeździ, przypowieść powiada.
• Święty Marcin błoniem, jeździ siwym koniem.
• Usypało śniegu tyle, przyjechał święty Marcin na białej kobyle.
• Gdy Marcin po lodzie, to kolęda po wodzie.
• Na białym koniu święty Marcin jedzie, nie bój się gościa, ruszy 
w przedobiedzie.
• Gdy święty Marcin w śniegu przybieżał, będzie po pas całą 
zimę leżał.

Od kilku lat 11 listopada w parafii św. Marcina w Sierakowicach 
organizowany jest festyn parafialny. Jego ideą jest m.in. podtrzyma-
nie tradycji marcinkowych. Może miejscowe piekarnie i cukiernie 
oraz osoby prywatne wystawią stoiska z wypiekami tradycyjnych 
rogali i pierników marcinkowych? Na dożynkach podziwialiśmy 
jeźdźców na koniach. W gminie mamy sporo osób posiadających 
konie pod siodło. Może i oni zechcą przyjechać, aby tradycji stało 
się zadość. Boję się proponować grzane wino do degustacji, ale łyk 

„grzańca” w chłodny dzień listopadowy także by nie zaszkodził? 
W Domu Katolickim, obok kościoła, czynna będzie kawiarenka, 
gdzie można ze znajomymi i w miłym towarzystwie wypić kawę 
lub herbatę degustując rogale marcinkowe.

Na pielgrzymce do Ziemi Świętej widziałam radość Żydów 
w dniu szabatu. Patrzyłam, z nutą zazdrości i podziwu, jak śpiewają, 
tańczą, jacy są odświętni, jak radośnie oddają hołd Stwórcy, z jakim 
entuzjazmem witają znajomych i rodzinę? Dlaczego my katolicy 
nie potrafimy się tak radować? Dlaczego jesteśmy tacy poważni, 
a nawet smutni? Uciekamy z kościoła do swoich samochodów, aby 
przypadkiem z nikim się nie spotkać? Jest przecież tyle powodów 
do radości! Przynieśmy naszą radość na odpust świętego Marcina 
i obdarowujmy nią każdą napotkaną osobę. Niech ta radość stanie 
się kolejną piękną tradycją!

Maria Karolak
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Skrzynia z potłuczonym szkłem
Żył kiedyś starzec, który stracił żonę i został zupełnie sam. Przez 
całe życie pracował ciężko jako krawiec, ale różne niepowodzenia 
sprawiły, że pozostał bez środków do życia, a teraz był już tak 
stary, że nie mógł dłużej na siebie pracować. Jego ręce za bardzo 
drżały, by nawlec igłę, a widział tak niewyraźnie, że zrobienie 
prostego ściegu stało się dla niego zbyt trudne. Miał trzech synów, 
ale wszyscy byli już dorośli i żonaci, i tak bardzo pochłaniało ich 
własne życie, że mieli tylko tyle czasu, by wstąpić do niego raz 
w roku i zjeść z nim urodzinowy obiad.

Stopniowo starzec stawał się coraz słabszy, a jego synowie nie 
odwiedzali go częściej. „Oni i ich żony obawiają się, abym nie był 
dla nich ciężarem, więc już przestali mnie odwiedzać” – myślał 
starzec. Nie spał całe noce, obawiając się, co z nim będzie? - aż 
wreszcie wymyślił pewien plan.

Następnego dnia spotkał się ze swoim przyjacielem stolarzem i po-
prosił go, by mu zrobił dużą skrzynię. Potem poszedł w odwiedziny 
do swojego przyjaciela ślusarza i poprosił go, by podarował mu 
stary zamek. W końcu spotkał się ze swym przyjacielem szklarzem 
i poprosił go o całe stare, potłuczone szkło, jakie tylko miał.

Starzec zabrał skrzynię do domu, napełnił ją po brzegi potłu-
czonym szkłem, zamknął na klucz i postawił pod stołem kuchen-
nym. Gdy jego synowie przyszli na urodzinowy obiad, zawadzili 
o skrzynię nogami.
„Co jest w tej skrzyni ?” – pytali zaglądając pod stół. „Nic takiego, 

parę rzeczy, jakie zaoszczędziłem” – odpowiedział starzec.
Jego synowie trącili skrzynię i przekonali się, że jest bardzo 

ciężka. Kopnęli ją i usłyszeli brzęk ze środka. „Ona musi być 

wypełniona złotem, jakie oszczędzał przez lata” – szepnęli do 
siebie.

Omówili sprawę i doszli do wniosku, że muszą pilnować skarbu. 
Postanowili, że muszą kolejno mieszkać ze starcem, a przy okazji 
będą się nim opiekować. I tak w pierwszym tygodniu wprowadził 
się najmłodszy syn do ojca, troszczył się o niego i dla niego gotował. 
W następnym tygodniu zastąpił go średni syn, a tydzień później 
przyszła kolej na najstarszego. I tak działo się przez jakiś czas.

W końcu stary ojciec zachorował jeszcze bardziej i umarł. Sy-
nowie wyprawili mu bardzo porządny pogrzeb, bo wiedzieli, że 
pod stołem kuchennym czeka na nich fortuna. Teraz mogli sobie 
pozwolić na to, by przepuścić trochę pieniędzy starego.

Po pogrzebie przeszukali cały dom, aż znaleźli klucz i otworzyli 
skrzynię. I oczywiście zobaczyli w niej pełno potłuczonego szkła.
„Co za kiepski żart” – wrzasnął najstarszy syn. „Jak można tak 

okrutnie zadrwić z własnych synów?”
„Ale tak naprawdę, co innego mógł zrobić?” – zapytał smutno 

średni syn. „Bądźmy wobec siebie szczerzy. Gdyby nie ta skrzynia, 
nie zadbalibyśmy o niego do końca jego dni”.
„Wstydzę się za siebie” – zaszlochał najmłodszy. „Zmusiliśmy 

własnego ojca by zniżył się do oszustwa, ponieważ zapomnieliśmy 
jego nauk i przestróg z młodości”.

Najstarszy syn odwrócił skrzynię, by się upewnić, że wśród szkła 
nie było nic cennego. Wyrzucił zawartość na podłogę i opróżnił 
skrzynię. Potem wszyscy trzej bracia w milczeniu wpatrywali się 
w jej wnętrze, gdzie mogli teraz przeczytać napis, pozostawiony 
dla nich na dnie: „CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ”.

Z „Księgi cnót” Williama J. Bennetta 
wybrała Maria Karolak

III etap konkursu PIĘKNA WIEŚ 

Wizyta u pani Justyny Kalety
Jedną z nagród dla uczestników konkursu Piękna Wieś jest fundowany przez 
Wójta Gminy, wyjazd do Gdańska, do „szkółki” pani Justyny Kalety. W środę 
29 września br. grupa 50-osobowa grupa wyjechała na jednodniowy rekonesans 
szkoleniowo-rekreacyjny po Kaszubach. 

W tym roku pojechaliśmy na Hel, gdzie z  panią przewodnik zwiedziliśmy 
fokarium i muzeum rybołówstwa. Poznaliśmy historię Helu.

Ostatnim etapem wyjazdu jest wizyta u pani Justyny Kalety. Zostaliśmy, jak 
zwykle, serdecznie przyjęci przez panią Justynę. Pani Justyna oprowadziła nas 
po swoim pawilonie handlowym i ogrodzie, obdarowała każdego kwiatami 
i nawozami do kwiatów.

Ze szkółki pani Justyny zakupiliśmy „nowości 
ogrodnicze” - sadzonki krzewów i kwiatów. Atmosfe-
ra wyjazdu była miła, pogoda dopisała, wrażeń było 
moc. Uśmiechnięte twarze na fotografiach oddają 
klimat wyjazdu.

W imieniu uczestników wyjazdu przekazuję po-
dziękowanie Wójtowi Gminy za ufundowanie tej 
atrakcyjnej nagrody, jaką jest wycieczka po Kaszu-
bach i wyjazd do Centrum Szkółkarskiego Justyny 
Kalety do Gdańska.

Maria Karolak
Foto:  Mirosław Chaber
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Nowe stawki podatku od nieruchomości będą obowiązywać od 
stycznia 2011 roku. Są one wyższe od dotychczasowych. Do 31 maja 
2011 r. obowiązuje dotychczasowa taryfa za wodę i odprowadza-
nie ścieków. Tyle samo jak w poprzednich latach za czworonogi 
zapłacą także właściciele psów. Stosowne uchwały podjęli radni 
na sesji w dniu 5 października.

Podatek od nieruchomości:
(W nawiasach podano stawki obowiązujące w 2010 r.)

- Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,63 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej (0,61 zł); z podatku zwalnia się strychy 
i piwnice.

- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
19,30 zł od 1 m2 p.u. (18,70 zł); z podatku zwalnia się budynki, grunty 
i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie: szewstwo, kowalstwo i bednarstwo. 

- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych związa-
nych z budownictwem mieszkalnym – 3,65 zł za 1m2 (3,55 zł) oraz 
pozostałych – 7,06 zł (6,88 zł).

- Od budynków letniskowych – 7,06 zł od 1 m2 p.u. (6,88 zł).
- Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1m2 p.u. (9,57 zł).

- Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety 
lekarskie i stomatologiczne) – 4,27 zł od 1m2 p.u. (4,16 zł).

- Od budowli (wszystkie budowle nie będące budynkiem) – 2% 
ich wartości (z podatku zwalnia się budowle Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji – przepompownie, hydrofornie, studzienki, 
rurociągi itp.).

Trzy nagrody dla Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”

13. Kaszubska Jesień Rolnicza była niezwykle udana dla Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach. Podczas dwudniowych targów, które 
odbyły się w dniach 18-19 września  w Lubaniu, zdobyła trzy nagrody, w tym 
Hit Targów za Grzebień Sierakowicki, czyli ciastko francuskie nadziewane masą 
twarogową.  

Gminna Spółdzielnia co roku bierze udział zarówno we wiosennej, jak i jesien-
nej edycji targów i często powraca z wyróżnieniami i nagrodami. W ubiegłym 
roku nagrodę na tragach zdobył Chleb Sierakowicki. Jak podkreśla Mirosław 
Kuczkowski, wiceprezes GS, otrzymane w tym roku trzy nagrody były dla Spół-
dzielni bardzo miłym zaskoczeniem. 

Gminna Spółdzielnia brała udział w tegorocznej edycji konkursu Agroliga, 
skierowanego do rolników i firm działających w branży rolniczej, oferującej 
zarówno usługi, jak i produkty dla rolnictwa. W kategorii Firmy zajęła II miejsce 
i otrzymała tytuł Wicemistrza Województwa Pomorskiego. 

Kolejne wyróżnienie to Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka 
Sawickiego, za pracę i promocję pomorskiego rolnictwa w ramach wspólnej 
polityki rolnej. Nagrodę wręczył wiceminister Kazimierz Plocke.

Hitem tegorocznych targów został Grzebień Sierakowicki. – Jest to nieco 
modyfikowane ciasto francuskie z pewnymi dodatkami, wymyślonymi przez 
kierownika naszej piekarni – tak o nagrodzonym ciastku mówi Mirosław Kucz-
kowski i dodaje, że użyty w nazwie przymiotnik „sierakowicki” jest doskonałą 
reklamą naszej gminy. Dodać należy: słodką i bardzo smaczną reklamą, dzięki 
której Sierakowice kojarzone są bardzo pozytywnie.

AK
Foto: AK Mirosław Kuczkowski, wiceprezes GS SCh z nagrodami

- Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł (0,75 zł).

- Od 1 m2 powierzchni gruntów letniskowych – 0,41 zł (0,39 zł).
- Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,26 zł (0,23 zł); 

bonifikata dla emerytów i rencistów wynosi 50%.
- Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1ha (4,04 zł).

Stawka podatku od posiadania psa w gminie Sierakowice 
nie zmienia się już od kilku lat. W przyszłym roku właściciele 
czworonogów zapłacą 45 zł za jednego psa. Podatek wpłaca się 
na konto Urzędu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca każdego 
roku. W przypadku, gdy podatnik nabył psa po tym terminie, 
wówczas wpłaca podatek w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia 
zwierzęcia, ale tylko wtedy, gdy zobowiązania nie uregulował 
poprzedni właściciel. Właściciele gospodarstw rolnych nie płacą 
tego podatku za jednego lub dwa psy, ale za każdego kolejnego są 
zobowiązani uregulować opłatę. 

Stawka dzienna opłaty miejscowej wynosi 1,95 zł (dotychczas 
1,90 zł) od osoby fizycznej przebywającej okresowo w celach wypo-
czynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach 
posiadających korzystne walory krajobrazowe, właściwości klima-
tyczne oraz warunki umożliwiające pobyt. Dotyczy to miejscowości: 
Kamienica Królewska, Gowidlino, Lemany i Załakowo.

Do 31 maja 2011 r. obowiązuje dotychczasowa taryfa za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i wynosi ona 2,73 zł za 1 m3. Nie zmienia 
się także stawka za odprowadzenie 1 m3 ścieków. Zakłady 
przemysłowe będą płacić 4,69 zł, a właściciele gospodarstw do-
mowych i pozostali odbiorcy usług 3,60 zł. 

AK

Podatki w górę, woda bez zmian
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Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Siera-
kowice za rok szkolny 2009/2010 przedstawił radnym podczas paź-
dziernikowej sesji Rady Gminy Piotr Leszczyński, dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Niżej przedstawiamy kilka 
wybranych zagadnień omówionych w podsumowaniu.

Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym dla 13 placówek 
oświatowych, w tym: jednego przedszkola, dziesięciu szkół podsta-
wowych, czterech gimnazjów (jedno samodzielne i trzy działające 
w ramach zespołów szkół w Gowidlinie, Tuchlinie i Kamienicy 
Królewskiej) oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do szkół łącznie 3171 
uczniów:

ZS Gowidlino    415
SP Jelonko    74
ZS Kamienica Królewska  200
SP Lisie Jamy    141
SP Łyśniewo    61
SP Mojusz    70
SP Puzdrowo    98
SP Sierakowice   921
ZS Tuchlino    212
SP Załakowo    95
Gimnazjum Sierakowice  641
Przedszkole Sierakowice  148
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 95
w tym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

przebywało 165 dzieci pięcioletnich, z czego z projektu EFS „Świat 
zabawy światem nauki” – 137 dzieci. 

Ogółem zatrudnionych było 340 nauczycieli, w tym 232 pełno-
zatrudnionych. Prawie wszyscy posiadają kwalifikacje do nauczania 
dwóch i więcej przedmiotów. Nauczyciele według stopnia awansu 
zawodowego: 165 dyplomowanych, 76 mianowanych, 61 kontrak-
towych i 31 stażystów. 

Wszystkie placówki oferowały zróżnicowaną ofertę edukacyj-
ną, zarówno dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
jak też zajęcia rozwijające zainteresowania. W pierwszej grupie 
mieszczą się: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (781 uczniów), 
terapia pedagogiczna (85 uczniów), zajęcia logopedyczne (263 
uczniów), rewalidacja indywidualna (67 uczniów). Z nauczania 
indywidualnego korzystało 23 uczniów. Druga grupa zajęć to: koła 
przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, języ-
kowe), artystyczne (teatralne, plastyczne, chór) i turystyczno-kra-
joznawcze. Swoje zainteresowania w ramach tych zajęć rozwijało 
łącznie około 80% uczniów. 

W minionym roku szkolnym o 50 wzrosła liczba uczniów uczą-
cych się języka kaszubskiego. Ogółem naukę kaszubskiego 
realizowało 753 dzieci. 

ZS Gowidlino    124 33,33%
SP Jelonko    59 93,65%
ZS Kamienica Królewska  82 47,67%
SP Lisie Jamy    65 58,55%
SP Łyśniewo    36 81,82%
SP Mojusz    56 94,92%
SP Puzdrowo    45 54,23%
SP Sierakowice   67 8,8%
ZS Tuchlino    112 64,36%

Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010

Z działalności SPON w Sierakowicach

Letnie wędrówki 
i turnus rehabilitacyjny
Sierakowicka filia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zakoń-
czyła sezon letni wycieczką szlakiem zamków krzyżackich i turnusem rehabili-
tacyjnym w Dąbkach. Oba wyjazdy były bardzo udane, a ich uczestnicy chętnie 
wracają wspomnieniami do mile spędzonych chwil.  

Pod koniec sierpnia czterdziestoosobowa grupa osób należących do Stowarzyszenia 
uczestniczyła w dwudniowej wycieczce szlakiem zamków krzyżackich. Na trasie wę-
drówki znalazły się krzyżackie warownie w Chełmnie, Świeciu i Gniewie. W Chełm-
nie uczestnicy zwiedzili także Stare Miasto i Park Miniatur Zamków Krzyżackich. 
Wyjazd został dofinansowany przez PFRON i Urząd Gminy w Sierakowicach. 

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 24 
osób trwał od 13 do 26 września. Był to drugi turnus 
w tym roku, pierwszy miał miejsce wiosną. Wówczas 
członkowie SPON spędzili dwa tygodnie w Ustce. 

Tym razem grupa bardzo aktywnie spędziła czas 
w Dąbkach koło Koszalina. Uczestnicy turnusu ko-
rzystali z zabiegów rehabilitacyjnych i gimnastyki 
usprawniającej. Ponadto wielu skorzystało z możliwo-
ści nauki chodzenia z kijkami, czyli, zdobywającego 
coraz większe grono sympatyków, nordic walking. 
Wieczory mijały na zabawach tanecznych i spotka-
niach towarzyskich. Ponadto ośrodek w Dąbkach zor-
ganizował dla swoich gości wycieczkę do Darłowa. 

Większość uczestników turnusu skorzystała z do-
finansowania wyjazdu przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

AK
Foto: Ze zbiorów SPON



2310 (244) październik 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

SP Załakowo    79 64,36%
Gimnazjum Sierakowice  28 4,37%
Analiza wyników sprawdzianu w szkołach podstawo-

wych – sprawdzano umiejętności z pięciu obszarów standardów 
wymagań: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z infor-
macji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Statystyczny uczeń 
województwa pomorskiego uzyskał wynik 24,13 punktu, powiatu 
kartuskiego – 23,11 punktu, a gminy Sierakowice – 21,54. Najlepiej 
test napisali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
uzyskując średnią 26,35 punktu. 

Analiza wyników egzaminów w gimnazjach – egzamin 
składał się z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. 
Średnia województwa w części humanistycznej to 29,17 punktu, 
średnia powiatu wynosiła 28,75 punktu, a średnia gminy Siera-
kowice – 28,00. Spośród czterech gminnych gimnazjów najlepiej 
wypadło gimnazjum z Tuchlina ze średnią 29,27 punktu. W części 
matematyczno-przyrodniczej średnia województwa wynosiła 23,75 
punktu, powiatu – 22,72, a gminy – 22,27. Tu najlepiej wypadło 
gimnazjum w Sierakowicach ze średnią 23,03. Uczniowie trzech 
gimnazjów (z Sierakowic, Tuchlina i Kamienicy Królewskiej) pisali 
egzamin z języka niemieckiego. Najlepiej napisali gimnazjaliści 
z Sierakowic. W dwóch gimnazjach (Sierakowice i Gowidlino) 
przeprowadzono także egzamin z języka angielskiego. Tu najlepiej 
wypadli uczniowie z Sierakowic. 

W poprzednim roku szkolnym dla 637 uczniów zorganizowano 
przewozy do szkół – do gimnazjum w Sierakowicach, szkół 
podstawowych w Sierakowicach, Lisich Jamach, Załakowie i Mo-
juszu oraz zespołów szkół w Gowidlinie i Kamienicy Królewskiej. 
Dowozy odbywały się na łącznej długości tras wynoszącej 653 
km dziennie.     

W Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach praco-
wało 11 nauczycielek z wyższym wykształceniem, w tym 8 na-
uczycielek wychowania przedszkolnego, nauczycielka gimnastyki 
korekcyjnej, terapii pedagogicznej i logopeda. W przedszkolu zo-
stały zrealizowane programy wychowania przedszkolnego zgodne 
z nową podstawą programową. Dzieci mogły korzystać z zajęć 
dodatkowych takich jak: bezpłatna terapia logopedyczna (30 dzie-
ci), bezpłatna gimnastyka korekcyjna (21 dzieci), oraz katecheza 
katolicka (137 dzieci). Zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców, 
to język angielski (54 dzieci) oraz rytmika (136 dzieci). 

W minionym roku szkolnym przedszkole było czynne 11 go-
dzin dziennie od 6.00 do 17.00. Z opieki przedszkolnej przez 11 
miesięcy w roku korzystało 137 dzieci dowożonych do placówki 
przez rodziców we własnym zakresie. Wszystkie dzieci korzysta-
ły z trzech posiłków dziennie dofinansowywanych przez Gminę 
Sierakowice. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W roku szkolnym 2009/2010 
uczniowie – pracownicy młodociani - odbywali zajęcia praktyczne 
w 44 zakładach pracy. Wszyscy pracodawcy są zrzeszeni w cechu 
i posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. 
Uczniowie kształcą się w 11 zawodach: blacharz samochodowy, 
cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik 
pojazdów samochodowych, murarz, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych, rzeźnik-wędliniarz i tapicer. Największym zainte-
resowaniem cieszą się zawody: mechanik, fryzjer oraz monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych. Pozytywne oceny roczne z zajęć 
praktycznych otrzymało łącznie 97 uczniów – w klasie pierwszej 34 
uczniów, w drugiej 33, w trzeciej 30 uczniów. Średnia ocen z zajęć 
praktycznych w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła: klasa I – 4,44; 
klasa II – 4,97; klasa III – 4,33. 

Jubileusz fundacji Uśmiech Dziecka

Minęło 10 lat…
24 września 2010 r. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej obchodziła 
wyjątkową uroczystość. Od momentu jej powstania 
minęło już 10 lat. Jubileusz jest zwykle okazją do wspo-
mnień, podsumowań dotychczasowych osiągnięć, a tak-
że snucia planów na przyszłość. Tego dnia w Ośrodku 
Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej zgro-
madzili się wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są 
związani z działalnością fundacji: przyjaciele, darczyńcy, 
pracownicy, ale przede wszystkim nie zabrakło tych, 
dla których Fundacja istnieje i którzy wytyczają cele 
jej działalności – osób niepełnosprawnych.

– To one swymi marzeniami i sukcesami wypełniają 
każdy zakamarek Ośrodka. Uczą nas jak można cieszyć 
się każdą chwilą, każdą drobnostką i osiągnięciem – 
podkreśliła w czasie uroczystości dyrektor ORW Julita 
Krzebietke. – Wrażliwe i niezakłamane, nie ukrywają 
swoich emocji, odwdzięczają się tym, co dla nas jest 
największym darem: uśmiechem i radością. 

Emocji tego dnia nie brakowało wychowankom ORW, 
co szczególnie widoczne było podczas inscenizacji „Spo-
tkanie Małego Księcia z Lisem”, którą dzieci przygotowa-
ły specjalnie na tę uroczystość. Słowa wypowiedziane 
ustami lisa „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, 
dobrze widzi się tylko sercem” adekwatnie wpisują 
się w codzienność życia każdego niepełnosprawnego 
dziecka. Chociaż niekiedy nie wyglądają „doskonale”, 
nie poruszają się w pełni sprawnie, trudno zrozumieć 
ich mowę, to potrzeba zrozumienia i akceptacji jest 
znacznie większa niż  u zdrowych rówieśników. 

– Ich dzieciństwo nie było jednak tak radosne, nie zagościł pierwszy uśmiech, 
nie pojawił się pierwszy krok, rodzice nie usłyszeli słowa mama, tata. Każdego 
dnia walczą ze swoimi problemami, zmagają się z trudnościami życia  i pokonują 
kolejne bariery – zaakcentowała Julita Krzebietke. 

Wszystkim tym, dzięki którym wychowankowie Ośrodka, a także dzieci korzy-
stające z Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mogą realizować 
swoje marzenia, plany, uczyć cię i poznawać świat, podczas uroczystości dzięko-
wał Prezes FPDN „Uśmiech Dziecka” - Stefan Czaja: – Składamy podziękowania 
wszystkim ludziom o wielkim sercu. To dzięki Państwa zaangażowaniu dobro 
człowieka niepełnosprawnego staje się wspólną troską, jednoczy ludzi.  

Zwieńczeniem jubileuszu było uroczyste otwarcie przez założycielkę Fundacji, 
Panią Teresę Woźniak, kącika rekreacyjno – rehabilitacyjnego „Ogród Marzeń” 
ufundowanego z okazji dziesięciolecia Fundacji przez Państwa Teresę i Kazimie-
rza Woźniak ze Szklanej. 

Aleksandra Gdaniec
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
I Biblioteczne Zawody Głośnego Czytania 

Wierszy Agnieszki Frączek
29 września odbyły się po raz pierwszy w naszej bibliotece zawody głośnego 
czytania wierszy Agnieszki Frączek, która na co dzień jest poważnym ad-
iunktem w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorką 
kilkudziesięciu prac z dziedziny językoznawstwa. Ma jeszcze jedną pasję, 
na szczęście dla dzieci i rodziców, pisze świetne książki, w których stara 
się jednocześnie uczyć i bawić swoich czytelników. Napisała całe mnóstwo 
różnych książek. My w zawodach wykorzystaliśmy te, które zostały wydane 
w serii „Na końcu języka”. Czytanie ich przypomina trochę zawody moto-
krosowe. Nasze dzieci poradziły sobie świetnie, tym bardziej, że wcześniej 
nie wiedziały jaki wiersz wylosują. Wszystko udało się dzięki pomocy mam, 
był też jeden tata i brat. Gratulujemy wszystkim i zapraszamy na kolejną 
edycję w przyszłym roku. Pani Agnieszka Frączek, do której wysłaliśmy 
relację i zdjęcia, bardzo się ucieszyła i z przyjemnością przyjedzie do nas na 
spotkanie autorskie. W tym roku jest już za późno, ale z pewnością uda się 
to w przyszłym roku. Poinformujemy o tym wcześniej i uczestnicy zawodów 
będą mogli wziąć udział w spotkaniu.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim dzieciom, które wzięły udział w zawodach 
i miały odwagę zmierzyć się z trudnymi wyrazami. Dziękujemy też rodzicom 

i naszym miłym paniom nauczycielkom, które przyjęły trudną rolę oceniania 
uczestników i wyłonienia zwycięzców: pani Beacie Pioch, pani Justynie Kamin-
skiej, pani Joannie Kościołowskiej i pani Grażynie Parackiej, której doświadcze-
nie logopedy szkolnego pomogło w wyborze odpowiednich do wieku wierszy. 
Dziękujemy wszystkim!

Oto laureaci:
Super Mistrz - Estera Leszczyńska 
I miejsce – Oliwia Płotka
II miejsce – Helena Mielewczyk
III miejsce – Martyna Michalak
Wyróżnienia za odwagę: Patrycja Konkol, Hubert Leszczyński, Maria Reclaf, 

Zuzia Myszk i Jeremiasz Brzeski.

Spotkania z Bajką
1 października rozpoczął się kolejny już sezon „Spotkań z Bajką”. Na kolejne 
Spotkania zapraszamy dzieci w każdy piątek na godz. 17.00. W programie: czy-
tanie bajek, zabawy, malowanie. Wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział 
i przygotować takie zajęcia, bardzo dziękujemy. Chętnych zapraszamy do naszego 
grona czytających. 

Wiersze pani Agnieszki Frączek nie są łatwe

Uczestniczki zawodówNajlepiej poradzili sobie z czytaniem wierszy

Ola i pani Ania na Spotkaniu z Bajką
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SPORT
Biegi  brzegiem  

Jeziora  Gowidlińskiego  2010
Impreza biegowa nad brzegiem malowniczego Jeziora Gowidliń-
skiego otwierała coroczny tydzień profilaktyki, który odbywał 
się w Zespole Szkół w Gowidlinie. Podczas tego tygodnia dzieci 
dowiedziały się m.in. o szkodliwości używek, jak przeciwdziałać 
agresji, jak zapobiegać temu wszystkiemu, co ma negatywny wpływ 
na nasze życie w przyszłości.  Przecież każdy wie, że najważniejsze 
jest zdrowie. A to wiąże się z dobrą kondycją psychiczną i fizyczną, 
na którą ruch ma niebagatelny wpływ. 

Bieganie to jedna z tych dyscyplin sportowych, którą może upra-
wiać dosłownie każdy. Dlatego w sobotę, 25 września, w punkcie 
zbiórki stawiło się aż 92 żądnych rywalizacji uczestników. Reprezen-
towana była każda kategoria wiekowa, gdyż startowali uczniowie 
od klas 0 do gimnazjalistów. Niebagatelny wpływ na taką wysoką 
frekwencję miała pogoda – było bardzo słonecznie. Choć muszę 
oddać naszym uczniom to, iż rok temu, gdy podczas biegów wiał 
huraganowy wiatr i padał deszcz, również sporo z nich przyszło 
rywalizować, jednakże nie w takiej liczbie jak tym razem.

Po zapisaniu się na listy startowe nastąpiła rywalizacja. W po-
szczególnych kategoriach najlepsi okazali się:

kat. 0-I (dz): 
I miejsce: Joanna Sildatk
II miejsce: Ewelina Krefta
III miejsce: Samanta Naczk

kat. 0-I (ch):
I miejsce: Robert Lis
II miejsce: Krzysztof Labuda
III miejsce: Michał Dawidowski

kat. II-IV (dz):
I miejsce: Martyna Naczk
II miejsce: Adriana Olejnik
III miejsce: Natalia Lis

kat. II-IV (ch):
I miejsce: Jacek Konkel
II miejsce: Radosław Choszcz
III miejsce: Marcin Cybula

kat. V-VI (dz):
I miejsce: Andżelika Wenta
II miejsce: Paula Plichta
III miejsce: Patrycja Dawidowska

kat. V-VI (ch):
I miejsce: Kacper Zengerski
II miejsce: Kamil Wenta
III miejsce: Damian Choszcz

kat. gimnazjum (dz):
I miejsce: Weronika Lipinska
II miejsce: Weronika Bigus
III miejsce: Natalia Cybulla

kat. gimnazjum (dz):
I miejsce: Robert Konkel
II miejsce: Mariusz Flis
III miejsce: Marcin Choszcz

Po zawodach wszyscy uczestnicy niecierpliwie oczekiwali na 
rozdanie statuetek i dyplomów dla najlepszych. W tym czasie 
posilali się drożdżówkami i herbatą, które po takim wysiłku sma-
kują wyjątkowo. Najbardziej wytrwali z biegaczy mogli w tym 
czasie przebiec się z panią Moniką po lesie. Mimo zmęczenia 
rywalizacją dość spora grupa uczestników z tej możliwości 
skorzystała – naprawdę wytrzymałość najmłodszych jest godna 
pozazdroszczenia!

Na koniec pani dyrektor Ewa Grucza osobiście gratulowała 
uczniom osiągniętych rezultatów, zapraszając jednocześnie wszyst-
kie dzieci za rok do ponownego udziału w zawodach. Znając 
charakter naszych uczniów, pewnym jest, że nie zawiodą.

Paweł Staszek

Dyrektor Ewa Grucza gratuluje 
jednemu z najmłodszych 
uczestników zawodówNa metę docierają gimnazjaliści – Robert Konkel i Mariusz Flis

Miłosz na pirackim Spotkaniu z Bajką Na Spotkaniu z Bajką można pokręcić młynkiem Spotkanie z Bajką

☞
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Indywidualne i Sztafetowe Gminne 
Biegi Przełajowe

Około 230 biegaczy wzięło udział w Indywidualnych i Sztafetowych 
Gminnych Biegach Przełajowych w Gowidlinie. 4 października 
odbyły się biegi indywidualne, a 7 października – sztafetowe. 
W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z następujących szkół: 
Gimnazjum Sierakowice, zespołów szkół w Tuchlinie, Kamienicy 
Królewskiej i Gowidlinie oraz szkół podstawowych w Łyśniewie, 
Załakowie i Małej Szkoły w Szopie. 

Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych kategoriach: szkoły 
podstawowe – dziewczęta 900 m, chłopcy 1200 m; szkoły gimna-
zjalne – dziewczęta 1200 m, chłopcy 1200 m.

W biegu dziewcząt ze szkół podstawowych, na dystansie 900 
m, dominowały zawodniczki z Zespołu Szkół w Tuchlinie, które 
zajęły miejsca od 1 do 4, zaś piąte, dające jeszcze możliwość wy-
jazdu na zawody powiatowe, wywalczyła zawodniczka z Małej 
Szkoły w Szopie.

Klasyfikacja końcowa:
1. Aleksandra Bronk - ZS Tuchlino
2. Natalia Bulczak - ZS Tuchlino
3. Sylwia Bulczak - ZS Tuchlino
4. Alicja Nowicka - ZS Tuchlino
5. Alicja Bulczak - Mała Szkoła w Szopie

W biegu chłopców ze szkół podstawowych rywalizację wygrał 
Bartosz Sadowski ze Szkoły Podstawowej w Łyśniewie. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Bartosz Sadowski - SP Łyśniewo
2. Kacper Zengerski - ZS Gowidlino
3. Kamil Grot - ZS Tuchlino
4. Tomasz Krefta– SP Załakowo
5. Mariusz Wenta - ZS Tuchlino

Kolejny bieg odbył się w kategorii gimnazjum – dziewczęta. 
W tym biegu bezkonkurencyjna okazała się zawodniczka z Zespołu 
Szkół w Gowidlinie – Katarzyna Woronko.

Klasyfikacja końcowa:
1. Katarzyna Woronko - ZS Gowidlino
2. Weronika Kropidłowska - Gimnazjum Sierakowice
3. Agnieszka Kropidłowska - Gimnazjum Sierakowice
4. Edyta Witt - ZS Tuchlino
5. Natalia Bojanowska - ZS Gowidlino

W ostatnim biegu tego dnia brali udział chłopacy z gimnazjów. 
W biegu tym przez 900 m prowadzili zawodnicy Gimnazjum 
w Sierakowicach, zmieniając miejsce lidera między sobą. Taka 
taktyka miała dać im miejsca medalowe, lecz na ostatnich me-
trach zaatakował zawodnik z Zespołu Szkół w Tuchlinie – Szy-
mon Koszałka, który tym samym zapewnił sobie zwycięstwo 
w zawodach.

Klasyfikacja końcowa:
1. Szymon Koszałka - ZS Tuchlino
2. Piotr Rzeszutek - Gimnazjum Sierakowice
3. Roman Reclaf - Gimnazjum Sierakowice
4. Seweryn Stencel - Gimnazjum Sierakowice
5. Krzysztof Marszk - Gimnazjum Sierakowice

Siódmego października odbyły się biegi sztafetowe. Do rywali-
zacji zgłosiły się następujące szkoły: Gimnazjum w Sierakowicach, 
Zespół Szkół w Tuchlinie, Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej 
oraz Zespół Szkół w Gowidlinie.

Klasyfikacja końcowa poszczególnych biegów:
Kategoria: szkoły podstawowe
Dziewczęta 10×1200 m

1. ZS Tuchlino
2. ZS Gowidlino
3. ZS Kamienica Królewska

Chłopcy 10 × 1200 m
1. ZS Tuchlino
2. ZS Gowidlino
3. ZS Kamienica Królewska

Kategoria: gimnazja
Dziewczęta 10 × 1200 m

1. Gimnazjum Sierakowice
2. ZS Gowidlino
3. ZS Tuchlino
4. ZS Kamienica Królewska

Chłopcy 10 × 1200 m
1. Gimnazjum Sierakowice
2. ZS Tuchlino
3. ZS Kamienica Królewska
4. ZS Gowidlino

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca w pierw-
szej trójce zostali uhonorowani medalami, zaś 
drużyny sztafetowe otrzymały pamiątkowe 
puchary. Dodatkowo każdy uczestnik otrzy-

mał pamiątkowy znaczek oraz został poczęstowany drożdżówką 
i herbatą.

Zawodnicy, którzy w biegach indywidualnych zajęli miejsca 
od 1 do 5 oraz szkoły, które zajęły miejsca pierwsze w biegach 
sztafetowych będą reprezentować gminę Sierakowice na zawodach 
powiatowych. 

Składam serdeczne podziękowania pani Dyrektor Ewie Grucza 
za pomoc w organizacji zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Marcin Rompa 

Foto: GOK Sierakowice
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SPRZEDAM

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

Korzystnie działki budowlane, tel. 782 755 545.

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

Działkę budowlaną o pow. 3100 m2 na trasie Sierakowice–Mirachowo, woda na 
terenie działki, prąd w pobliżu, tel. 608 587 940.

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

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 

oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

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

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

USŁUGI

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

Oferuję atrakcyjne przejażdżki bryczką konną 

po malowniczych terenach naszej gminy 

oraz przejazdy do ślubu i na inne wyjątkowe uroczystości, 

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

WYNAJMĘ

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

Dom w Sierakowicach o pow. 210 m2 z przeznaczeniem 

na działalność gospodarczą (gabinet lekarski, kosmetyczny itp.) 

na zagospodarowanej działce o pow. 1400 m2; 

tel. kontaktowy 58 681 60 70, proszę dzwonić po godz. 18.00.

INNE

Skup zwierząt rzeźnych

Ubój z konieczności

Rzeźnia MIĘSPOL Sp. z o.o.

Żuromino, 83-323 Kamienica Szlachecka

tel. 784 510 125, 608 028 174, 603 503 567.

SZUKAM PRACY

Zaopiekuję się dzieckiem, doświadczenie, niepaląca, mieszkam w Sierakowicach, 
tel. 662 675 295.

Harmonogram zbiórki odpadów 
elektronicznych

Po raz kolejny Urząd Gminy organizuje zbiórkę odpadów elek-
tronicznych i elektrycznych. Odbiorcą elektrośmieci jest firma 
PESTAR ze Starogardu Gdańskiego. Zużyte sprzęty elektryczne 
i elektroniczne w tym: telewizory, pralki, lodówki, komputery, 
monitory oraz drobny sprzęty AGD można przekazać bezpłatnie 
w dniach 20 listopada (sobota) i 14 grudnia (wtorek) 2010 r. na 
parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Dwor-
cowej w Sierakowicach. Odpady odbierane będą w godzinach od 
9.00 do 14.00. 

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

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, tel. 58 681 95 41

e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

tel. 58 684 77 57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

29 października, 26 listopada, *17 grudnia
*przed świętami Bożego Narodzenia dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

MEDIACJE RODZINNE 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

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

PORADNIA RODZINNA 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 

tel. 58 681 91 92

9. Biegi Uliczne 
„Wokół Ołtarza Papieskiego”

W niedzielne popołudnie 17 października Gminny Klub Sportowy 
SIERAKOWICE wraz z współorganizatorami, przy wsparciu i pod 
patronatem Starostwa Powiatowego w Kartuzach zorganizował już 
tradycyjne biegi uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego”.  

Pogoda tego dnia dopisała co sprawiło, że biegi cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród zawodników jak i kibiców. Biegi 
przeprowadzono w dziesięciu kategoriach wiekowych na różnych 
dystansach. Łącznie w biegach uczestniczyło 260 zawodników.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe 
medale oraz dyplomy ufundowane przez Gminny Klub Sportowy 
SIERAKOWICE. W biegu głównym kobiet i mężczyzn zwycięzcy 
otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Sierakowicach oraz Gminny Klub Sportowy. Dla wszyst-
kich uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe przypinki 
i słodki poczęstunek – drożdżówkę i ciepłą herbatę.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sierakowicach, OSP w Siera-
kowicach oraz harcerzom za pomoc w organizacji zawodów.

Wyniki:
Dziewczęta 7-8 lat 

1. Klaudia Bronk – Tuchlino
2. Dominika Grzenkowicz – Kartuzy
3. Olga Koszałka – Tuchlino

Chłopcy 7-8 lat 
1. Łukasz Wolski – Tuchlino
2. Piotr Ziegert – Tuchlino
3. Dawid Butowski – Lisie Jamy ☞
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Dziewczęta do IV klasy (do 10 lat)
1. Renata Strupińska – Lębork
2. Dominika Czaja– Reskowo
3. Klaudia Wolska – Lębork

Chłopcy do IV klasy (do 10 lat)
1. Kamil Grot – Tuchlino
2. Jarek Piepiórka – Szopa
3. Maksymilian Penkowski – Sierakowice

Dziewczęta do VI klasy (do 12 lat)
1. Sylwia Wolska – Lębork
2. Angelika Wenig – Lębork
3. Karolina Grot – Tuchlino

Chłopcy do VI klasy (do 12 lat)
1. Łukasz Przepiórka – Lębork
2. Wojciech Dobek – Kamienica Królewska
3. Dawid Konkel – Chmielno

Dziewczęta szkół gimnazjalnych (do 16 lat)
1. Anna Dobek – Kamienica Królewaka
2. Monika Labuda – Skorzewo
3. Paula Wenig – Lębork

Chłopcy szkół gimnazjalnych (do 16 lat)
1. Sebastian Klamrowski – Miechucino
2. Seweryn Stencel – Sierakowice
3. Mariusz Mianowski – Lębork

Bieg główny kobiet
1. Angelika Cichocka – Mściszewice
2. Kamila Pobłocka – Lębork
3. Monika Czapiewska – Skorzewo

Bieg główny mężczyzn
1. Leszek Zblewski – Kościerzyna
2. Tadeusz Zblewski – Bytów
3. Krzysztof Paprocki – Lębork

Foto: GOK Sierakowice

☞


