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Zaledwie kilka dni zostało do wyborów samorzą-
dowych, które wyznaczono na dzień 21 listopada 
2010 roku. Dla społeczności lokalnej są one istotne, 
gdyż właśnie teraz będzie można decydować, kto 
ma być naszym reprezentantem na poszczególnych 
szczeblach samorządu – w gminie, powiecie i woje-
wództwie. 

Niewątpliwie najciekawszą i budzącą duże zain-
teresowanie społeczności lokalnej jest możliwość 
bezpośredniego wyboru wójta przez wszystkich 
uprawnionych do głosowania. Będziemy mogli oso-
biście oddać głos na tego kandydata, który naszym 
zdaniem może nas godnie i dobrze reprezentować, 
a także będzie dobrym gospodarzem majątku samo-
rządowego. Jeżeli w pierwszej turze nikt nie uzyska 
50% ważnie oddanych głosów, to dwa tygodnie póź-
niej – 5 grudnia – odbędzie się druga tura wyborów. 
Przystąpi do niej dwóch kandydatów, którzy uzyskali 
najwięcej głosów. Ten z nich, który uzyska najwięcej 
głosów, zostanie wójtem.

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy wyborze do 
rady gminy. Wyborcy będą wybierać radnych spośród 
nazwisk zgłoszonych przez poszczególne komitety 
wyborcze lub partie. W wyborach do rady gminy 
będziemy wybierać 15 radnych i jest ważną rzeczą, 
przy którym nazwisku zdecydujemy postawić krzyżyk. 
Większość z nas wybierać będzie po jednym radnym, 
jest jednak kilka okręgów, np. w Sierakowicach i Gowi-
dlinie, gdzie należy postawić krzyżyk przy dwóch lub 
trzech nazwiskach; może być mniej, jednak nie więcej, 
gdyż wówczas głos będzie uznany za nieważny.

Jeżeli chodzi o wybory do rady powiatu i sejmiku 
wojewódzkiego, tu głosowanie odbywa się tak samo 
jak do Sejmu RP. Na wynik wyborczy, czyli kto 
będzie nas reprezentował, największy wpływ ma 
ilość głosów, jakie zbierze lista, na której będziemy 
wskazywać jednego kandydata. Postawienie krzyżyka 
przy nazwisku kandydata oznacza, iż popieramy listę, 
na której jest on umieszczony i tego kandydata.

Komisje wyborcze, zarówno powiatowe i wojewódz-
kie, będą najpierw liczyły, ile głosów otrzymała lista, 
a tym samym, ile procent uzyskają poszczególne listy 
w powiecie oraz województwie. Po tym pierwszym pod-
liczeniu zostanie ustalone, które z komitetów lub partii 
przekroczyły próg wyborczy, czyli uzyskały więcej niż 
5% ważnych głosów. Tu widzimy, że sprawa ważną jest 
jak najmniejsze rozdrobnienie naszych głosów. W przy-
padku dużego rozproszenia głosów na różne komitety 
lub partie, będą się one rozkładały mniej więcej równo 
i nie będzie wówczas zdecydowanie wiodącej listy, czyli 
grupy radnych, którym łatwiej się dogadać, wypracować 
wspólne stanowisko. Wybory starosty i marszałka wo-
jewództwa będą dokonywać wybrani przez nas radni. 
Kandydat nie musi być wyłoniony ze składu rady.

W dniu głosowania lokale będą czynne w godzi-
nach od 8.00 do 22.00. Należy pamiętać o zabraniu ze 
sobą dowodu tożsamości. Członkowie komisji mają 
obowiązek wylegitymować każdego uprawnionego 
i dopiero wówczas można otrzymać kartę do głoso-
wania. Wyborca może być wpisany tylko w jednym 
rejestrze wyborców. 

Redakcja

Wybieramy

Samorząd V kadencji Rady Gminy Sierakowice 
Górny rząd od lewej: Ryszard Toruńczak, Andrzej Krefta, Witold Sildatk, Janusz Wenta, Witold Ropela, Rafał Makurat, Jerzy Meronk, Andrzej Dobek, 
Jerzy Klasa, Ryszard Młyński, Andrzej Bojanowski. Dolny rząd od lewej: Kazimierz Klejna, Edmund Witt, Mirosław Kuczkowski – zastępca przewodni-

czącego RG, Mariola Klinkosz – skarbnik, Zbigniew Suchta – przewodniczący RG, Tadeusz Kobiela – wójt, Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta
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Czwartego listopada po raz ostatni obradowali sierakowiccy radni. 
Ostatnia sesja tej kadencji miała inny niż zwykle przebieg. Oprócz 
podjęcia ważnych decyzji, radni wyjechali w teren, aby obejrzeć tego-
roczne inwestycje. Ale zanim to nastąpiło nie zabrakło słów podzięko-
wania za owocną współpracę, skierowanych do radnych przez wójta 
Tadeusza Kobielę. Radni także dziękowali wójtowi, a przewodniczący 
RG Zbigniew Suchta wręczył ozdobny zwój pergaminu ze słowami 
ks. Piotra Skargi „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”.  

Ważną wiadomość na samym początku sesji obwieścił wójt 
Tadeusz Kobiela: – Mamy „schetynówkę”! To informacja, która 
ucieszy wielu mieszkańców nie tylko naszej gminy. Projekt remontu 
drogi Sierakowice–Mrozy–Szklana–Borucino, przygotowany przez 
Starostwo Powiatowe w Kartuzach, zakwalifikował się do dofinan-
sowania ostatniej edycji rządowego programu remontu i budowy 
dróg, czyli tzw. „schetynówek”. Będzie to inwestycja realizowana 
przez trzy samorządy: powiat oraz gminy Sierakowice i Stężyca. 

– Jest to bardzo ważna droga, łącząca dwie drogi wojewódzkie 
– kontynuował wójt. – Wyremontowany zostanie odcinek długości 
ok. 11 km, z czego 7 km na terenie gminy Sierakowice. I co ważne: 
zbudowany zostanie chodnik od wiaduktu w Sierakowicach do wsi 
Mrozy, a w Szklanej przedłużenie chodnika istniejącego. Całość 
przedsięwzięcia została skosztorysowana na ponad 8 mln zł, nasz 
wkład będzie wynosił ok. 2 mln zł. 

Wójt poinformował także o rozstrzygniętym przetargu na roz-
budowę ośrodka zdrowia. Po szczegółowych analizach wybrano 
ofertę firmy Elwoz, która zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 
11.578.060,52 zł. Na wiosnę ogłoszony zostanie kolejny przetarg – na 
wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt. Na ten cel także 
muszą zostać zarezerwowane fundusze. Szacuje się, że będzie to 
około 3 mln zł. Łączna wartość tej inwestycji to ok. 15 mln zł. 

W związku z rozbudową ośrodka zdrowia radni podjęli decyzję 
o wyemitowaniu obligacji na kwotę do 10 mln zł. Nie obyło się przy 
tym bez dyskusji zainicjowanej przez radnego Jerzego Meronka, 
który wyraził zaniepokojenie, że tak ważna decyzja zapada na 

ostatniej sesji tej kadencji i przyszłą radę pozostawia z tak dużym 
zobowiązaniem. 

– Doświadczenie, które zyskaliśmy podczas budowy gimnazjum 
w Sierakowicach, nauczyło nas, że obligacje są najkorzystniejszą 
formą pozyskania środków na inwestycje – argumentował wójt 
Tadeusz Kobiela. – Pozwala nam to realizować inne inwestycje, bo 
nie obciążamy środków własnych tak mocno.   

Dodać należy, że na rozbudowę ośrodka zdrowia Gmina pozy-
skała 5 mln zł ze środków unijnych i, jak zapewnia wójt, trwają 
starania o pozyskanie kolejnego miliona. Jeżeli udałoby się zdobyć 
te fundusze, wówczas o pozyskaną kwotę zmniejszona zostanie 
emisja obligacji. Jak na razie planuje się wyemitować obligacje 
na kwotę 8 mln zł w 2011 r. i kolejne 2 mln w 2012 r. Spłata ma 
rozpocząć się w roku 2015 i potrwać do 2019 roku. 

Radości z podjętej przez radnych decyzji nie ukrywał kierownik 
GOZ Stanisław Czerwonka, który dziękował za wsparcie i życzli-
wość i dodał, że czekał na tę inwestycję 13 lat.  

Na sesji obecna była także Janina Kwiecień, starosta kartuski, 
która podsumowała czteroletnią współpracę Powiatu i Gminy. 
– Mijająca kadencja jest bardzo bogata w wydarzenia i inwestycje, 
głównie dzięki temu, że wszystkie samorządy starały się o dofi-
nansowania z Unii Europejskiej – mówiła pani starosta. 

W ciągu ostatnich czterech lat powiat przeznaczył na inwestycje 
drogowe w naszej gminie 3.800.000 zł. Starostwo jest także organem 
prowadzącym dla jedynego w naszej gminie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Szkoła w ostatnich latach zupełnie zmieniła wygląd 
– został dobudowany łącznik oraz sala gimnastyczna, odnowiono 
także elewację starej części szkoły i wykonano wiele innych prac. 
Łączne wydatki na szkołę w mijającej kadencji wyniosły 6.700.000 zł, 
a na kulturę, sport i granty dla organizacji pozarządowych prze-
kazano niemal 200 tys zł.   

Druga część sesji odbyła się w terenie. Radni obejrzeli wybrane 
inwestycje, zarówno zrealizowane bądź będące w końcowej fazie 
realizacji. Poniżej krótki opis każdej z nich. 

Sołtysi
Górny rząd od lewej: Ryszard Toruńczak, Andrzej Krefta, Jan Syldatk, Wiesław Gafka, Eugeniusz Olejnik, Jacek Myszk, Kazimierz Koszałka, Jerzy Klasa,  

Stanisław Pawelczyk, Stanisław Cybulla, Józef Cyman, Stanisław Zaworski, Tadeusz Kobiela – wójt, Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta. 
Dolny rząd od lewej: Mariola Klinkosz – skarbnik, Halina Miotk, Ludwika Meronk, Aniela Maszk, Grażyna Warmowska, Maria Marcińska, Janina Młyńska

Ostatnia sesja V kadencji Rady Gminy
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W Mojuszu trwa gruntowny remont remizy OSP. Budynek służy 
nie tylko strażakom, z sali strażnicy korzystają dzieci miejscowej 
szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego. Prace modernizacyj-
ne obejmują zmianę konstrukcji dachu budynku i pokrycie blacho-
dachówką, skucie posadzek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
nowych podłóg i posadzek, wymianę stolarki okiennej w części 
budynku, a także drzwi wejściowych i wewnętrznych,  wymianę 
instalacji elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania, wymianę 
urządzeń sanitarnych, wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych 
z malowaniem oraz docieplenie elewacji budynku i położenie tynku 
akrylowego. Wykonawcą inwestycji jest firma Kapeo z Kartuz. 

Do końca listopada mają się zakończyć prace przy budowie drogi 
z Sierakowic do Bąckiej Huty przez Paczewo i Bukowo. Jest to in-
westycja finansowana ze środków budżetu gminy, Starostwa Powia-
towego i Nadleśnictwa. Na ten cel pozyskano także dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7.022.057,65 zł 
w tym 1.750.000 zł ze środków unijnych. Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos z Kartuz. 

Za ponad 2.700.000 zł wybudowano w Sierakowicach pięć ulic – 
Wojska Polskiego, Legionów, Gen. Maczka, Gen. Andersa i Spokojna 
– wraz z brakującą infrastrukturą. Zakres prac obejmował przebudo-
wę i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę sieci wo-
dociągowej, budowę chodników, wykonanie nawierzchni asfaltowej 
i montaż oznakowania. Łączna długość nowo wybudowanych dróg 
to 2,1 km. Wykonawcą prac była firma Dromos z Kartuz. 

Gmina Sierakowice współfinansowała remont drogi powiatowej 
z Puzdrowa do Łyśniewa. Była to inwestycja realizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Wartość dofinansowania przez 
sierakowicki samorząd wyniosła 370.000 zł, czyli 50% kosztów. Zakres 

prac obejmował odnowę nawierzchni asfaltowej na odcinku o łącz-
nej długości 2,31 km i wykonanie obustronnego chodnika w części 
zabudowanej. Wykonawcą inwestycji była firma Wakoz z Luzina. 

Kolejne wyremontowane drogi gminne to odcinki: Tuchlino–
Kujaty, Gowidlino–Stara Huta i w miejscowości Tuchlino. 

Co roku wykonywano remont odcinków drogi ze Starej Huty 
w kierunku Gowidlina, średnio 1200 m rocznie, poprzez wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji oraz 
ścięciu poboczy. Łączna długość remontowanej drogi to ok. 5 km. 
W tym roku zakończono ostatni etap. Koszt przedsięwzięcia to 
176.155,39 zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków pozyska-
nych z Urzędu Marszałkowskiego, z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, w kwocie 70.000 zł.

Na odcinku drogi Tuchlino–Kujaty i w miejscowości Kujaty 
wykonano remont nawierzchni na odcinku długości ok. 2000 m. 
W Tuchlinie wykonano drogę dojazdową o charakterze osiedlo-
wym o długości 175 m wraz z jednostronnym chodnikiem, ciekiem 
ulicznym z prefabrykatów oraz placem do parkowania pojazdów 
o nawierzchni bitumicznej.

W Kamienicy Królewskiej powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, 
na który składa się boisko z nawierzchnią trawiastą, budynek 
socjalny ze sceną oraz wiata. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
1.155.647,26 zł, w tym dofinansowanie z Unii w wysokości 458.308 zł. Pra-
ce budowlane wykonał Zakład Robót Ziemnych, Transportowych 
i Elektromechanika Mirosławy i Kazimierza Laska z Kościerzyny. 

Kolejną inwestycją realizowaną w Kamienicy Królewskiej jest 
rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół. Budynek 
szkoły został wyremontowany, dodatkowo wybudowano tzw. łącz-
nik, w którym znajdują się szatnie i sale lekcyjne. Nowy obiekt 

Budynek remizy OSP w Mojuszu przechodzi gruntowny remont Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej po remoncie

Budynek socjalny ze sceną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
w Kamienicy Królewskiej

Sala gimnastyczna przy szkole w Kamienicy ma być gotowa na wiosnę

☞
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połączy starą część szkoły z budowaną salą gimnastyczną. Na 
realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wyso-
kości ponad 807 tys. zł. Koszt całkowity inwestycji to 2.782.358,88 zł. 
Prace budowlane wykonała firma Elwoz. 

Najbardziej nietypową inwestycją realizowaną przez sierakowicki 
samorząd jest rekonstrukcja kościoła św. Marcina. Na to zadanie 
udało się uzyskać bardzo duże dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej – ponad 80%. Częścią projektu „Ocalić od zapomnienia 
– rekonstrukcja zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach 
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” jest wybudowanie 
parkingu przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach, który został 
oddany do użytku kilka tygodni temu. Parking wybudowała firma 
Dromos z Kartuz, a nad rekonstrukcją kościoła pracują Polskie 

Rekonstruowany kościół św. Marcina… …i jego wnętrze

Pracownie Konserwacji Zabytków SA w Warszawie, oddział 
w Gdańsku. Rekonstrukcja zabytku ma zakończyć się w marcu 
przyszłego roku. Całkowity koszt obu inwestycji wynosi 3.423.142,56 zł, 
w tym 2.791.193,16 zł środków unijnych.  

Na ukończeniu są prace przy budowie boisk sportowych Orlik 
w Gowidlinie. Wybudowano tam dwa boiska ze sztuczną na-
wierzchnią – jedno do gry w piłkę nożną i drugie wielofunkcyjne. 
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1.195.446 zł, w tym dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego 250 tys. i z Ministerstwa Sportu 
333 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest firma ogólnobudowlana 
ARAT Krzysztof Makurat ze Staniszewa.  

AK
Foto: AK

☞

Co roku wszystkie jednostki OSP w powie-
cie zostają poddane drobiazgowej kontroli. 
Celem przeglądu jest przede wszystkim 
sprawdzenie i ocena faktycznego stanu 
przygotowania do prowadzenia działań ra-
towniczych i ratowniczo-gaśniczych. Komisja 
powołana przez komendanta powiatowego 
PSP w Kartuzach, Edmunda Kwidzińskiego 
i pod jego przewodnictwem, bardzo skrupu-
latnie sprawdza dosłownie wszystko. 

Tegoroczna kontrola jednostek OSP 
w naszej gminie miała miejsce 23 paździer-

jednostce przegląd zakończył się ćwicze-
niem praktycznym.  

Kontrola jednostek OSP w Mojuszu, Ka-
mienicy Królewskiej, Gowidlinie, Tuchlinie 
i Sierakowicach wypadła pomyślnie. Ko-
misja nie stwierdziła żadnych uchybień 
i przyznała każdej z nich maksymalną oce-
nę. Można zatem mieć nadzieję, że po raz 
kolejny nasze jednostki okażą się najlepsze 
w całym powiecie kartuskim. 

A.K.
Foto: Adam Wróblewski

nika. Jak co roku w przeglądzie uczestni-
czył wójt Tadeusz Kobiela. Komisja PSP 
drobiazgowo sprawdziła dokumentację 
jednostek, stan techniczny i funkcjonowa-
nie samochodów, sprzętu pożarniczego 
i specjalistycznego sprzętu ratowniczego. 
Sprawdzono uzbrojenie osobiste i sprzęt 
ochronny strażaków. Kontroli podlegały 
również środki łączności i alarmowania, 
a także stan techniczny i estetyka strażnic. 
Jedynie w Mojuszu nie oceniano remizy ze 
względu na trwający tam remont. W każdej 

Kontrola gminnych jednostek OSP
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INFORMACJA
Wójt Gminy Sierakowice uprzejmie informuje, iż w dniach 8 listo-
pada 2010 – 12 listopada 2010 roku w godzinach urzędowania, tj. 
od godziny 7.30 do godziny 15.00 zostaną wyłożone i udostęp-
nione do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 120 spisy wybor-
ców sporządzone dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

     Wójt Gminy Tadeusz Kobiela  

UCHWAŁA NR 8/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach

z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie 
Sierakowice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady 
Gminy Sierakowice, Rady Powiatu Kartuskiego oraz Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Sierakowice 
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenie głosowania w wyborach do Rady Gminy 
Sierakowice, rady Powiatu Kartuskiego oraz Sejmiku Województwa 
Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Sierakowice zarządzo-
nych na dzień 21 listopada 2010 roku powołuje się

w gminie Sierakowice obwodowe komisje wyborcze w składach 
określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Sierakowicach – Maria Stenka

Załącznik do uchwały Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej 
w Sierakowicach z dnia 3 listopada 2010 roku

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
W GMINIE SIERAKOWICE

Lp. Nazwisko i imię  Miejsce Zgłoszony
  (imiona) zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sierakowicach
1. Myszk Regina Sierakowice KWW MY 2010
2. Stolc Barbara Nowa Ameryka KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Wejer Tatiana Ciechomie  KWW Wspólna Sprawa 2010
4. Grzenkowicz Beata Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Krefta Marzena Gowidlino KWW IRKA
6. Okrój Ewelina Paczewo  KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Laska Mariusz Sierakowice Wskazany przez wójta
8. Gilmajster Patrycja Gowidlino  Komitet Wyborczy SLD
9. Kotlenga  Agnieszka Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sierakowicach
1. Płotka Dorota Paczewo  KWW MY 2010
2. Ulenberg Joanna Sierakowice KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Kwidzińska Katarzyna Ciechomie  KWW Wspólna Sprawa 2010
4. Kolka Maria Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Rychert Błażej Sierakowice  KWW IRKA
6. Walkusz Bogusława Paczewo KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Bulczak Maria Sierakowice  Wskazana przez wójta
8. Deik Natalia Sierakowice  Komitet Wyborczy SLD

9. Formela Kamila Łyśniewo  KW W Porozumienie   
  Sierakowickie Samorządowe Dla Kaszub
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sierakowicach
1. Okroj Bogumiła Lisie Jamy  KWW MY 2010
2. Stolc Dorota Sierakowice KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Kotlenga Aneta Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
4. Adamczyk Joanna Sierakowice  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Rychert Dominik Sierakowice KWW IRKA
6. Serkowska Renata Bącka Huta  KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Mielewczyk Iwona Paczewo  Wskazana przez wójta
8. Skierka Dorota Sierakowice Komitet Wyborczy SLD
9. Cyman Damian Mojusz  KW Platforma Obywatelska RP
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sierakowicach
1. Labuda Emilia Paczewo  KWW MY 2010
2. Klinkosz Radosław Bącka Huta  KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Formela Monika Łyśniewo  KWW  Porozumienie 
  Sierakowickie Samorządowe Dla Kaszub
4. Bławat Marianna Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Reclaf Jakub Sierakowice KWW IRKA
6. Witbrot Magdalena Sierakowice KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Piotrowska Izabella Sierakowice Wskazana przez wójta
8. Gafka Anna Puzdrowo  Komitet Wyborczy SLD
9. Treder Anna Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Puzdrowie
1. Mańska Justyna Jelonko  KWW MY 2010
2. Woźniak Małgorzata Łyśniewo Sierak. KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Choszcz Sławomir Gowidlino  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
4. Teclaf Jan Szopa  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Mejna Emilia Sierakowice  KWW IRKA
6. Sikora Ewa Puzdrowo  KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Lis Emilia Tuchlino  Wskazana przez wójta
8. Gilmajster Stanisław Puzdrowo  Komitet Wyborczy SLD
9. Skierka Tomasz Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gowidlinie
1. Ćwiek Stefania Gowidlino KWW MY 2010
2. Meina Ewa Szopa KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Wiśniewska Kamila Gowidlino KWW Wspólna Sprawa 2010
4. Młyńska Maria Mojusz  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Labuda Iwona Sierakowice KWW IRKA
6. Formela Teresa Sierakowice KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Szweda Magdalena Sierakowice  Wskazana przez wójta
8. Roszkowska Małgorzata Gowidlino Komitet Wyborczy SLD
9. Warmowska Iwona Szklana  KW Platforma Obywatelska RP
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Kamienicy Królewskiej
1. Sobisz Ryszard Gowidlino  KWW MY 2010
2. Stolc  Łukasz Nowa Ameryka  KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Grzenkowicz Łukasz Poręby  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
4. Bir Dorota Sierakowice  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Rompa Magdalena Mojusz  KWW IRKA
6. Ziegert Edyta Kamienica KWW Samorządne Kaszuby – 
  Królewska Nasze Sprawe ☞
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7. Stenka Ilona Sierakowice Wskazany przez wójta
8. Reclaf Stanisław Sierakowice Komitet Wyborczy SLD
9. Brzeska Paulina Pałubice  KW Platforma Obywatelska RP
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Mojuszu
1. Jóskowski Leszek Szopa  KWW MY 2010
2. Bobkowski Kamil Bącka Huta  KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Kotlenga Maria Sierakowice  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
4. Mielewczyk Paulina Gowidlino  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Szulc Sabina Sierakowice  KWW IRKA
6. Szynszecka Anna Kamienica KWW Samorządne Kaszuby – 
  Królewska Nasze Sprawe
7. Breza Kazimiera Sierakowice Wskazana przez wójta
8. Cyman Czesław Mojusz  Komitet Wyborczy SLD
9. Dworak Andrzej  Pałubice  KW Platforma Obywatelska RP
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Lisich Jamach
1. Kuczkowska Dominika Sierakowice KWW MY 2010
2. Ulenberg Alicja Nowa Ameryka  KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Grzenkowicz  Marcin Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
4. Szulc Maria Sierakowice KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Majkowska Katarzyna Bącka Huta  KWW IRKA
6. Płotka Lucyna  Kamienica KWW Samorządne Kaszuby – 
  Królewska Nasze Sprawe
7. Kostuch Maria Barbara Sierakowice Wskazana przez wójta
8. Mielewczyk Beata Sierakowice Komitet Wyborczy SLD
9. Dąbrowska-Konkol Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP
 Aleksandra
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Tuchlinie
1. Wójcik Monika Maria Gowidlino KWW MY 2010
2. Mielewczyk Ewa Bącka Huta  KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Damaszk Danuta Rębienica  KWW Porozumienie 
   Samorządowe Dla Kaszub
4. Suchta Maria Gowidlino KWW Porozumienie 
   Samorządowe Sierakowice
5. Rompa Wiesława Gowidlino KWW IRKA
6. Formela Żaneta Sierakowice KWW Samorządne Kaszuby – 
   Nasze Sprawe
7. Gliszczyńska Bożena Sierakowice Wskazana przez wójta
8. Cyman Bernard Sierakowice Komitet Wyborczy SLD
9. Gillmeister Agnieszka Sierakowice KW Platforma Obywatelska RP

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach

z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów 
wyborczych w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza podaje do 
publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list 
kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy 
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

W dniu 3 listopada 2010 roku dokonano losowania numerów dla list 
kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, 
o których mowa w art. 64o ust. 7 – ustawy Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przyznano 
następujące numery:

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sierakowice
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
pośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Sierako-
wicach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), Gminna Komisja Wyborcza 

w Sierakowicach  podaje treść  oświadczeń lustracyjnych 
kandydatów, stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

1. KOBIELA Tadeusz Roman, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. 
Gowidlino, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄ-
DOWE SIERAKOWICE, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczy-
pospolitej Polskiej

2. ŁĘCKI Mirosław Andrzej, lat 46, wykształcenie średnie, zam. 
Sierakowice, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek Prawa i Sprawiedliwości

3. MARCIŃSKA Ewa Maria, lat 26, wykształcenie wyższe, zam. 
Tuchlino, zgłoszona przez KWW IRKA, nie należy do partii poli-
tycznej

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Sierakowicach – Maria Stenka

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Sierakowice
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza 
w Sierakowicach podaje informację o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), Gminna Komisja Wyborcza 
w Sierakowicach podaje treść oświadczeń lustracyjnych 
kandydatów, stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Nr 19 – Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Rozwoju Regionu 
Kartuskiego
Nr 20 – Komitet Wyborczy Wyborców MY 2010
Nr 21 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa 2010
Nr 22 – Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 
Sierakowice
Nr 23 – Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby – 
Naszé Sprawë

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Sierakowicach – Maria Stenka
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Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WĘSIERSKI Adam, lat 37, zam. Długi Kierz

Lista nr 19 – KWW IRKA
1. GARSKA Marta Anna, lat 20, zam. Tuchlino

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. MIOTK Halina, lat 55, zam. Paczewo

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. BARANOWSKI Jerzy Jan, lat 59, zam. Bukowo

Lista nr 23 – KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE 
KASZUBY
1. KREFTA Andrzej Wacław, lat 55, zam. Migi

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. STENCEL Dariusz Piotr, lat 37, zam. Sierakowice

Lista nr 19 – KWW IRKA
1. MARCIŃSKI Ludwik, lat 52, zam. Kawle

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. TORUŃCZAK Ryszard Władysław, lat 43, zam. Załakowo

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. FORMELA Tadeusz Paweł, lat 47, zam. Łyśniewo Sierakowickie

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 19 – KWW IRKA
1. ROMPA Damian, lat 25, zam. Mojusz
2. BIGUS Katarzyna, lat 19, zam. Kawle

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. CYBULLA Stanisław, lat 46, zam. Gowidlino

Lista nr 21 – KWW WSPÓLNA SPRAWA 2010
1. WENTA Janusz Dariusz, lat 42, zam. Gowidlino

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. SUCHTA Zbigniew Jan, lat 49, zam. Kowale
2. MIELEWCZYK Henryk Szczepan, lat 52, zam. Gowidlino

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. FORMELA Michał, lat 30, zam. Mojuszewska Huta

Lista nr 19 – KWW IRKA
1. MARCIŃSKI Marek Jakub, lat 19, zam. Tuchlino

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. WITT Edmund, lat 65, zam. Tuchlino

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. KREFTA Kazimierz Ryszard, lat 54, zam. Tuchlino

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MIERSKI Wojciech Edmund, lat 22, zam. Sierakowice

Lista nr 19 – KWW IRKA
1. WIĘCH Andrzej Antoni, lat 52, zam. Puzdrowo

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. LABUDA Jerzy Władysław, lat 47, zam. Puzdrowo

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. KLEJNA Kazimierz, lat 56, zam. Puzdrowo

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. FORMELA Tomasz, lat 28, zam. Mojuszewska Huta

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. LABUDA Henryk, lat 44, zam. Szklana

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. MERONK Jerzy Jan, lat 59, zam. Lisie Jamy

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GŁODOWSKA Bożena, lat 38, zam. Bącka Huta

Lista nr 19 – KWW IRKA
1. ULENBERG Jarosław Józef, lat 38, zam. Mojusz

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. ROPELA Witold Roman, lat 38, zam. Szopa

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. MŁYŃSKA Janina Agnieszka, lat 61, zam. Mojusz

Okręg Wyborczy Nr 8

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. RAMCZYK Anna Beata, lat 25, zam. Sierakowice

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. KLASA Jerzy Bernard, lat 61, zam. Jelonko

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. KRÓL Edmund, lat 52, zam. Mrozy

Okręg Wyborczy Nr 9

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. OLSZEWSKA Iwona Małgorzata, lat 34, zam. Kujaty

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. BIGUS Andrzej, lat 49, zam. Kamienica Królewska

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. MARCIŃSKA Maria, lat 42, zam. Kamienica Królewska

Okręg Wyborczy Nr 10

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. MŁYŃSKI Łukasz Paweł, lat 29, zam. Sierakowice
2. MŁYŃSKI Marek Tadeusz, lat 47, zam. Sierakowice

Lista nr 21 – KWW WSPÓLNA SPRAWA 2010
1. SILDATK Witold Edmund, lat 40, zam. Sierakowice
2. PIOTROWSKI Eugeniusz, lat 40, zam. Sierakowice

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. MŁYŃSKI Ryszard Jan, lat 58, zam. Sierakowice
2. BOJANOWSKI Andrzej Jan, lat 39, zam. Sierakowice
3. WARMOWSKI Jan Józef, lat 52, zam. Sierakowice

Okręg Wyborczy Nr 11

Lista nr 20 – KWW MY 2010
1. KUCZKOWSKI Mirosław Marek, lat 49, zam. Sierakowice

Lista nr 22 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 
SIERAKOWICE
1. MAKURAT Rafał Jerzy, lat 35, zam. Sierakowice
2. ROMPA Stanisław, lat 47, zam. Sierakowice

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Sierakowicach – Maria Stenka
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Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

Kandydaci do Rady Gminy Sierakowice
Lista nr 22

Jerzy Baranowski 
Okręg nr 1

Edmund Król 
Okręg nr 8

Janina Młyńska 
Okręg nr 7

Andrzej Bojanowski 
Okręg nr 10

Rafał Makurat
Okręg nr 11

Ryszard Młyński 
Okręg nr 10

Tadeusz Formela 
Okręg nr 2

Maria Marcińska 
Okręg nr 9

Stanisław Rompa 
Okręg nr 11

Kazimierz Klejna 
Okręg nr 5

Jerzy Meronk 
Okręg nr 6

Zbigniew Suchta 
Okręg nr 3

Kazimierz Krefta 
Okręg nr 4

Henryk Mielewczyk 
Okręg nr 3

Jan Warmowski 
Okręg nr 10
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Dlatego trzeba będzie przede wszystkim rozbudować szkołę 
w Gowidlinie, dobudowując tam skrzydło dla gimnazjum. 
A w Puzdrowie i Lisich Jamach dzieci doczekają się wreszcie sal 
gimnastycznych z prawdziwego zdarzenia. 

Postaramy się, żeby cała gmina została objęta szybkim, 
bezprzewodowym internetem, ponieważ wiemy, jakie to ważne 
narzędzie. Dla naszej młodzieży, w okolicach sceny 
Szerokowidze, planujemy urządzić skatepark. W tej części 
Sierakowic przewidujemy także zbudowanie sali widowiskowo-
koncertowej, żeby imprezy wyższej rangi mogły odbywać się 
także u nas. 

Nadal nie będziemy szczędzili starań i wysiłków, aby 
pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej. 
Potrafimy to robić dobrze, jest tego już około sześćdziesiąt 
milionów złotych. Urzędnicy gminni będą nadal pomagać 
naszym rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty z Unii, po to, 
aby otrzymali to, co im się należy. 

W przyszłym roku, latem, nacieszymy oczy zrekonstruowanym 
drewnianym kościółkiem, który będzie nie tylko jedynym 
zabytkiem  na terenie naszej gminy, ale też sentymentalnym 
miejscem, w którym tak wielu naszych mieszkańców 
przeżywało niejedną wzniosłą chwilę swojego życia. Myślę, że 
w przyszłości może to być ważne ogniwo łączące pokolenia. 

Pozwólcie, bym razem z Wami realizował te plany. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sierakowice

Wybory samorządowe to czas, kiedy ponownie możemy 
podsumować dokonania minionych lat. Jednak nie chcę 
opowiadać o tym, co zrobiono, to każdy widzi i sam może ocenić. 
Uważam, że należy bardziej myśleć o przyszłości, o tym, czego 
brakuje. 

Myślę, że najwięcej zadowolenia wszystkim mieszkańcom 
gminy sprawi rozbudowany i nowocześnie wyposażony 
Ośrodek Zdrowia. Będziemy mogli na miejscu wykonać 
znacznie więcej badań specjalistycznych i skorzystać z porad 
wielu dotychczas niedostępnych lekarzy specjalistów. 
Budowa ośrodka ruszy jeszcze tej jesieni, a zakończona będzie 
przed końcem następnego roku. 

Mniej widoczne, ale jakże ważne dla nas jest dokończenie 
kanalizacji gminy. To inwestycja realizowana 
w siedemdziesięciu procentach za pieniądze unijne. Gdy nasza 
oczyszczalnia zostanie rozbudowana, a w wyznaczonych 
miejscach powstaną przepompownie i gdy sieć rur 
kanalizacyjnych obejmie obszar prawie całej gminy, będziemy 
jedną z najczystszych gmin w Polsce. 

Nowe ulice i chodniki to najlepszy sposób dbania 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Chociaż powstało ich wiele,    
to wyraźna i zauważalna poprawa tych standardów nastąpi już 
w najbliższych latach. 

W inwestycjach oświatowych, mimo że mamy w większości 
nowe i dobrze wyposażone szkoły, ciągle jeszcze są pewne braki. 

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice

Tadeusz Kobiela – kandydat na wójta gminy Sierakowice
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Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

Nasz program:

Wspieranie wszelkich działań pozostających w gestii samorządu powiatowego,  a w szczególności w zakresie:

1. Tworzenia porozumień samorządowych mających na celu rozwój infrastruktury drogowej.

2. Dążenia do wykorzystywania zasobów regionu dla rozwoju rolnictwa, turystyki aktywnej  i agroturystyki.

3. Organizowania bogatej formy kształcenia młodego pokolenia.

4. Wykorzystywania służb powiatowych do poprawy bezpieczeństwa społecznego.

5. Szeroko pojętej promocji Powiatu.

6. Dążenia do wspierania inicjatyw społecznych zmierzających w kierunku kształtowania społeczeństwa 
    obywatelskiego.

7. Pozyskiwania funduszy unijnych oraz budżetowych na rozwój inicjatyw związanych ze zdrowiem, oświatą, 
    opieką społeczną, bezpieczeństwem mieszkańców.

8. Wszechstronnego rozwoju mieszkańców, dającego im możliwość samodzielnego funkcjonowania 
    we współczesnej rzeczywistości, a w szczególności sportu masowego i aktywizacji kobiet.

KWW Porozumienie Samorządowe dla Kaszub

1. 
Piotr Leszczyński

6. 
Ryszard 

Kurnikowski 

2. 
Irena Kulwikowska

7. 
Andrzej 

Kowalewski

4. 
Sławomir Bronk

8. 
Ludwika Meronk

3. 
Lechosław 
Borkowski

9. 
Danuta Pioch

5. 
Stanisław 
Klimowicz

10. 
Jerzy Zaworski

Lista nr 16

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu Kartuskiego

Ludzie Współpraca Sukces
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Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KW Platforma Obywatelska RP

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane ze środków KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego

Jestem rodowitą Kaszubką. Tak jak moja wielopoko-
leniowa rodzina pochodzę z Tuchlina. Mam 26 lat.

Uzyskałam gruntowne wykształcenie: Liceum 
Katolickie w Kartuzach, Akademia Marynarki Wo-
jennej - specjalizacja stosunki międzynarodowe, 
prawo na Uniwersytecie Gdańskim - 4 rok. Ponadto 
ukończyłam kursy i szkolenia w kraju i za granicą, 
m.in., językowe, z zakresu rolnictwa ekologiczne-
go, finansowania projektów z funduszy UE oraz 
z zakresu funkcjonowania samorządu terytorial-
nego po wejściu do UE. Dzięki moim rodzicom i 
ich wychowaniu we wszystko co robię wkładam 
maksimum wysiłku i zaangażowania. Dowodem 
tego są stypendia naukowe: Rektora Akademii 
Marynarki Wojennej oraz Wójta Gminy Sierako-
wice. Od urodzenia jestem silnie związana z naszą 
Gminą i sprawy z nią związane są bliskie mojemu 
sercu. W wolnych chwilach pomagam rodzicom w 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego i drobiarskiego.

Do efektów mojego zaangażowania należy zaliczyć największą w naszym 
regionie petycję, którą podpisało 1500 mieszkańców, a jej skutkiem był re-
mont odcinka drogi wojewódzkiej z Tuchlina do Klukowej Huty. Zainspirowa-
na tym sukcesem założyłam wraz z mieszkańcami Tuchlina Stowarzyszenie 
Młodzi dla Kaszub, w którym działam na rzecz lokalnej społeczności.

Impulsem do ubiegania się o urząd Wójta Gminy stały się pozytywnie 
załatwione sprawy dla lokalnej społeczności. Dzięki mojej pracy wywią-
zała się pomyślna komunikacja z mieszkańcami, która przyniosła nowe 
pomysły i sposoby ich realizacji. Poznałam potrzeby i oczekiwania naszej 
małej Kaszubskiej Ojczyzny. Nadszedł czas na zmiany.

W głównej mierze chciałabym pracować nad 
polepszeniem bezpieczeństwa na drogach, polep-
szeniem komunikacji drogowej poprzez budowę 
obwodnicy Sierakowic, wspieraniem rolników 
oraz lokalnych rzemieślników w pozyskiwaniu 
środków unijnych - pośredniczyć w ściślejszej 
współpracy z ośrodkiem doradztwa rolniczego oraz 
zewnętrznymi ekspertami w zakresie pozyskiwania 
funduszy, budową basenu gminnego oraz mieszkań 
komunalnych, jeszcze bardziej skutecznym po-
zyskiwaniem środków unijnych min. na edukację, 
budowę dróg, kanalizację, wspieraniem dzieci i 
młodzieży uzdolnionej z uboższych rodzin poprzez 
system stypendialny dostosowany do ich potrzeb, 
rozbudowaniem szlaku kajakowego wzdłuż Słupi, 
stworzeniem Uniwersytetu III Wieku dla seniorów 
z gminy Sierakowice, wspieraniem polityki wyrów-
nywania szans dla ludzi z dysfunkcjami ruchowymi i 

kobiet samotnie wychowujących dzieci, promocją naszej gminy w kraju 
i zagranicą.

W zbliżających się wyborach samorządowych kandyduję jednocześnie 
na stanowisko radnej powiatowej. Pracując na tym polu chciałabym re-
alizować postulaty mieszkańców powiatu zgodnie z wizją rozwoju, którą 
mam i która została mi przez nich przedstawiona.

Jestem młoda, ambitna, energiczna i pełna zapału do pracy. Jako osobie 
z grupą inwalidzką bliskie są mi sprawy osób słabszych. Będąc młodą nie 
jestem również uwikłana w żadne układy. 

Uprzejmie proszę Państwa o głos w zbliżających się wyborach samo-
rządowych 21 listopada  2010 r.

EWA MARCIŃSKA – kandydatka na wójta Gminy Sierakowice
oraz do Rady Powiatu Kartuskiego
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W czasie pobytu zespołu regionalnego „Sierakowi-
ce” w Rosji (w kwietniu 2010 r.) mieliśmy możliwość 
obejrzenia występów „Kozackiej Woli”. W bieżącym 
roku obchodził on 20-lecie swojego istnienia, a go-
ścił nie tylko na terenie Rosji, ale również w wielu 
innych krajach jak: Grecja, Bułgaria, Francja, Chile, 
Białoruś, Włochy gdzie w 1991 r. występował przed 
Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Byliśmy zachwyceni ich wspaniałym koncertem, więc 
postanowiliśmy zaprosić „Kozacką Wolę” na Kaszuby. Kie-
rownictwu zespołu bardzo spodobała się ta propozycja, 
tym bardziej, że nigdy jeszcze nie występowali w Polsce, 
a w październiku planowali wyjazd do Francji. Mogliby 
więc zatrzymać się u nas i dać kilka koncertów.

Od sierpnia zaczęła się ożywiona korespondencja 
(e-maile, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe), 
i omawianie wszelkich szczegółów pobytu, wymagań 
odnośnie wielkości sceny, nagłośnienia, tłumaczenia 
informacji o programie i zespole oraz wiele, wiele 
innych. Chęć przyjęcia zespołu, oprócz Starostwa 
Powiatu w Kartuzach, Gminnych Ośrodków Kultury 
w Chmielnie i Sierakowicach, wyraził Urząd Miasta 
w Kwidzynie i Starostwo w Malborku.

Zespół powitaliśmy na naszym terenie 27 paździer-
nika o godz. 20.00 ze Starostą Powiatu Janiną Kwie-
cień i przedstawicielami zespołu „Chmielanie” z Marią 
Leszczyńską na czele. Autobus z Rosji zatrzymaliśmy 
przy tablicy z napisem „KARTUZY”. Po zaśpiewaniu 
kilku piosenek kaszubskich, poczęstowaniu gości 
chlebem i solą oraz tabaką, odprowadziliśmy ich na 
kolację i nocleg do Ostrzyc w Kwaterze Agrotury-
stycznej „U Maryli” i w Pensjonacie „Ostrzyk”.

Następnego dnia przed południem „Kozacy” 
zwiedzali Centrum Edukacji i Promocji Regionu w 
Szymbarku, a po obiedzie dali koncert w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Chmielnie.

Do Sierakowic przybyli z półgodzinnym opóźnieniem, 
a samo przygotowanie do koncertu trwało drugie tyle. 
Jednak widzowie, którzy zapełnili wszystkie miejsca 
hali gimnastycznej gimnazjum, czekali cierpliwie tym 
bardziej, że dyrektor zespołu Mikołaj Aleksandrowicz 
Siemienienko przeprosił za tę zwłokę i obiecał, iż z pew-
nością wszyscy będą usatysfakcjonowani ich występem. 
Następnie gości powitali: Wójt Gminy Tadeusz Kobiela, 
Starosta Powiatu Janina Kwiecień i Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Irena Kulwikowska. W charakterze 
tłumacza wystąpiła Bożena Skierka.

Grupa wokalna „Kozackiej Woli” zaprezentowała 
nam historyczne, marszowe, liryczne i weselne pieśni 
Kozaków znad Donu i Wołgi, a taneczna przedsta-
wiła tańce kozackie z terenu całej Rosji, kompozycje 
wokalno-choreograficzne, numery żartobliwe i wiele 
trików technicznych. Orkiestra przygotowała kilka 
samodzielnych numerów (popularne pieśni ludowe). 
Półtoragodzinny koncert minął w mgnieniu oka, ale 
wrażenia zostaną nam w pamięci na długo dzięki 
wspaniałym kostiumom, akrobatycznym tańcom, 
pięknym głosom i urodzie artystek.

Potem zaprosiliśmy gości na kolację do restauracji „Oliw-
ka”, skąd wrócili na nocleg do Kwatery Agroturystycznej 
„U Chłopa” w Chmielnie. Następnego dnia wyruszyli do 
Kwidzyna, potem do Malborka i dalej – do Francji. 

Bożena Skierka

„Kozacka Wola” z Wołgogradu w Sierakowicach
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Podczas zebrania sprawozdawczo–wybor-
czego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko–
Pomorskiego w Sierakowicach dnia 14 
października 2007 r. wybrano 9-osobowy 
Zarząd w składzie:

1. Joanna Lejk – prezes
2. Tadeusz Bigus – wiceprezes
3. Karol Smentoch – skarbnik
4. Zbigniew Wenta – sekretarz
5. Danuta Pioch – członek zarządu
6. Danuta Tandek – członek zarządu 
7. Andrzej Bigus – członek zarządu 
8. Jan Drywa – członek zarządu 
9. Tadeusz Szymanowski – członek zarządu 
Wybory przeprowadzono w „Roku Pa-

mięci ks. dr Bernarda Sychty” – ta tematyka 
była bardzo ważna w pracy. Na zwieńcze-
nie obchodów „Roku Pamięci ks. Sychty” 
oddział ufundował pamiątkową tablicę 
z wizerunkiem Księdza. Na tablicy, oprócz 
notatki biograficznej dotyczącej ks. Sychty, 
znajduje się fragment jego wiersza:

Kaszëbą béł mój òjc i stark,
I jô jem téż Kaszëbą,
Wiém, co to mòrze, wiatrë, sztorm…
I jak sã jim nie pòddac.
Tak jak Kaszëbą béł mój tatk
Chcã nim bëc pò òstatk.
Tablicę zawieszono w Kaplicy Łaszewskich 

na sierakowickim cmentarzu, a uroczyście 
poświęcił ją w czasie odpustu św. Marcina ks. 
biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga. 

W pracy główny nacisk położono na dzia-
łalność wśród dzieci i młodzieży ze szkół 
i gimnazjów Gminy Sierakowice. Domino-
wała tematyka związana z historią, kulturą, 
literaturą, sztuką, przyrodą i geografią 
regionu. Dużo wysiłku włożono w zachę-
canie i wdrażanie uczniów do pisemnego 
wypowiadania się w języku kaszubskim.

Zagadnienia te realizowano systematycz-
nie przeprowadzając: 

- Konkursy „Wiedzy o Regionie”, 
- Konkursy „Twórczości w języku kaszub-

skim”,
- „Dni Kaszubskie” w szkołach, 
- wycieczki dla dzieci szkolnych w nagro-

dę za troskę o język ojczysty. W obecnej ka-
dencji zorganizowano następujące wycieczki 
dla uczniów (zawsze 2 autokary): 

- 2008r.: Hel Jastarnia
- 2009r.: Kluki, Smołdzino, Czołpino,
- 2010r.: Piaśnica, Puck, Gniewino.
Różne działania nie mogłyby się odbyć 

bez pomocy sponsorów: Urzędu Gminy- 
szczególnie wójta Tadeusza Kobieli, Firmy 
Bat, Ubojni drobiu Gosz i wielu innych 
ofiarodawców.

Do najważniejszych zadań sierakowickie-
go ZKP kończącej się kadencji należało przy-
gotowanie i przeprowadzenie VIII Dyktanda 
Kaszubskiego. Dyktando to impreza cyklicz-
na organizowana od 2002r. w miastach ka-
szubskich. Postanowiono, że po raz pierwszy 
odbędzie się na wsi – w SIERAKOWICACH. 
Organizatorzy (Wójt Gminy Sierakowice, 
ZKP, GOK) świetnie sprostali zadaniu. Co 
roku podczas Dyktanda są honorowani lu-
dzie zasłużeni dla Kaszub. Postanowiono, że 
będą to krajanie z Łyśniewa: bracia Antoni 
i Aleksy Peplińscy. Przygotowano też i wyda-
no  książkę „ Antologia lëteracczich dokôzów 
Antona i Aleksa Peplińsczich” w nakładzie 
1500egz. Pierwsze egzemplarze trafiły jako 
upominki do rąk uczestników VIII Dyktanda 
Kaszubskiego w Sierakowicach. W Siera-
kowicach dyktando pisało 211 uczestników, 
co jest znacznym wzrostem do ubiegłorocz-
nego stanu w Kościerzynie – 136 piszących. 
Na VIII Dyktando osobiście przybył Aleksy 

Pepliński. O randze VIII Dyktanda Kaszub-
skiego w Sierakowicach świadczyła też 
obecność ważnych gości, m.in. Posłów RP 
Stanisława Lamczyka i Zdzisława Czuchy 
oraz Senatorów RP Kazimierza Kleiny i Ed-
munda Wittbrodta. 

W temacie wydawniczym oddział ZKP był 
również współwydawcą książki „V wieków 
Załakowa”. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd 
podejmował liczne inicjatywy dotyczące 
popularyzacji języka kaszubskiego w śro-
dowisku gminnym: 

a) systematycznie organizował Mszę 
Świętą z kaszubską Liturgią Słowa w dniach 
3 Maja, 15 sierpnia, 26 grudnia. Do udziału 
w mszach św. jako lektorów czytań zapra-
szano dzieci z poszczególnych szkół oraz 
w czasie wakacji członków o. ZKP;

b) zgodnie z sugestiami i prośbami w IV 
2008 r. zamontowano drogowe tablice ka-
szubskie, spełniające funkcje tzw. witaczy 

Sprawozdanie z działalności o. ZKP Sierakowice 
w okresie od 12.10.2007 r. do 14.10.2010 r. 

☞

Prezes Joanna Lejk – przewodniczyła 
oddziałowi w minionej kadencji 

i została powtórnie wybrana na następną 
(foto: Maria Karolak)

Członkowie oddziału ZKP w Sierakowicach 
słuchający sprawozdania z mijającej kadencji

Uczestnicy walnego zebrania ZKP o. Sierakowice
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przed 6. wsiami (we wrześniu 2010 roku 
nastąpiła pełna satysfakcja: tablice drogo-
we z podwójnymi napisami – polskim oraz 
kaszubskim umieszczono w całej gminie 
Sierakowice).

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie trady-
cyjnie (od 2007) wyróżniającym się absol-
wentom gimnazjów Gminy Sierakowice 
(ze średnią ocen pow. 5,0 oraz wzorowym 
zachowaniem) wręcza dyplomy uznania za 
wybitne osiągnięcia w nauce oraz dzięki 
sponsorom nagrody pieniężne.

Zarząd organizował cykl spotkań z cie-
kawymi, zasłużonymi dla Kaszub osobami. 
Celem było zainteresowanie mieszkańców 
gminy, szczególnie młodzieży, ich dorob-
kiem. Z wykładami przybyli goście: 

- 14.03.2008r. Prof. Brunon Synak,
- 30.10.2008r. ks. Jan Perszon,
- 6.01.2009r. ks. Franciszek Cybula, 
- 15.06.2010r. Brunon Synak.
W okresie sprawozdawczym Zarząd 

zorganizował integracyjne wycieczki kra-
joznawcze dla członków oddziału: 
- 2008 rok – Piaseczno, Gniew Pelplin, 
- 2009 rok – Toruń.
Ważną formą wspólnego poznania się 

były coroczne wyjazdy na Zjazd Kaszubów. 
W tym samym celu dwukrotnie - w czerwcu 
2009 i 2010r. zorganizowano zrzeszeniowe 
biesiady: w Dworku na Błotach w Łyśnie-
wie oraz w remizie OSP Sierakowice. Co-
rocznie członkowie oddziału są razem na 
spotkaniach opłatkowo-świątecznych. 

Uroczystą mszą św. w kościele p.w. św. 
Marcina w Sierakowicach obchodzono Ju-
bileusz 30 – lecia działalności oddziału ZKP. 
O aktywności i prężności działań oddziału 
ZKP w dużej mierze decydują prezesi Za-
rządu. Byli nimi kolejno:

- 1979–1982 Józef Stark (zm. 8.03.1985 r.),
- 1982–1986 Józef Formela,
- 1986–1992 Maria Kolka,
- 1992–1995 Jan Gosz,
- 1995–2001 Andrzej Bigus,
- 2001–2007 Tadeusz Bigus,
- 2007–nadal Joanna Lejk
W trakcie kadencji 2007 – 2010 zmarło 4 

członków oddziału:
- 20.10.2007 – Jolanta Okoń, 
- 23.10.2008 – Bronisław Lis,
- 17.09.2009 – Stanisława Jankowska, 
- 02.09.2010 – Danuta Tandek. 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
Obecnie sierakowicki oddział ZKP liczy 

76 członków.
15 października odbyło się walne zebranie, 

podczas którego dokonano wyboru nowego 
Zarządu na kadencję 2010-2013. Postano-
wiono powierzyć obowiązki tym samym 
członkom Zarządu (po uzupełnieniu składu 
w związku ze śmiercią D. Tandek), a funkcję 
prezesa Joannie Lejk (po raz drugi).

Sprawozdanie przygotował 
Zbigniew Wenta

Foto D. Pioch

Niepełnosprawni a przemoc 
Przemoc wobec niepełnosprawnych była głównym tema-
tem konferencji zorganizowanej 6 października w sierako-
wickiej filii SPON. O różnych aspektach przemocy mówiła 
Barbara Dudycz-Hajgiel, zastępca przewodniczącego 
Zarządu SPON w Sopocie. Konferencję zorganizowano 
w ramach międzynarodowego programu Daphne 3.  

Przemoc wobec osób niepełnosprawnych jest tematem 
rozmów w całej Europie. Dzięki funduszom Komisji Eu-
ropejskiej trzy instytucje (Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Spocie, Królewskie Narodowe Centrum Edukacji 
Niewidomych z Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszenie 
Szerokiej Współpracy wspierające osoby niesłyszące 
z Bułgarii) współpracują w projekcie „Przemoc a niepeł-
nosprawność – podnoszenie świadomości”.  

Podczas konferencji w Sierakowicach jej uczestnicy obejrzeli krótki film poświęcony 
projektowi. W każdym ze wspomnianych krajów realizatorzy projektu skupiają się na 
innym aspekcie dotyczącym przemocy wobec niepełnosprawnych. W Polsce omawiany 
jest wizerunek osób niepełnosprawnych w mediach, a także organizowane są kampanie 
informacyjne w celu zapobiegania agresji i przemocy.

Gdy słyszymy słowo przemoc, pierwsze skojarzenia przychodzące na myśl, to agresja i siła 
fizyczna używana wobec słabszego. Tymczasem przemoc może mieć różne oblicza, o czym 
mówiła Barbara Dudycz-Hajgiel. – Można zadziałać emocjonalnie w ten sposób, aby zmusić do 
określonych zachowań. Nie trzeba używać siły fizycznej, wystarczy spojrzenie, mina, gest. My, 
ludzie, mamy różne sposoby wywierania nacisku. Przemoc może także polegać na zaniedbaniu, 
które wynika z niewiedzy. Często nie wiemy, jak się opiekować niepełnosprawnym dzieckiem 
lub partnerem, a nie wiedząc, opiekujemy się źle i tym samym wyrządzamy krzywdę. 

Jak mówią statystyki, ponad 60% niepełnosprawnych kobiet twierdzi, że spotyka się 
z przemocą ze strony kochającego otoczenia. Ta przemoc polega np. na tym, że rodzina 
nie pozwala wychodzić kobiecie z domu, tłumacząc się obawą o jej bezpieczeństwo lub nie 
pozwala jej podjąć pracy zarobkowej, jeśli ta ma taką możliwość. Tego typu zachowania 
rodziny i najbliższego otoczenia powodują u osób niepełnosprawnych jeszcze większą 
izolację, co nie pozostaje bez wpływu na ich stan zdrowia. 

Jak twierdzi Barbara Dudycz-Hajgiel, o różnych rodzajach przemocy wobec niepełno-
sprawnych należy mówić głośno, aby uświadomić społeczeństwo i zwrócić jego uwagę 
na ten niezwykle ważny problem. 

AK
Foto: AK

Wyróżnienie dla Zamkowej Góry 
w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Zakończyła się piąta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski zaty-
tułowanego Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. W konkursie co 
roku nagradza się gminy, na terenie których powstały atrakcyjne dla mieszkańców miejsca. 
W tym roku wyróżnienie otrzymała Gmina Sierakowice za punkt widokowy Zamkowa Góra. 
Nagrodę z rąk Wojewody Pomorskiego odebrał Jan Marciński – prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska i Andrzej Dobek – radny z Kamienicy. 
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 18 października na Politechnice Gdańskiej. 

Celem konkursu jest promocja walorów przestrzeni publicznej naszego województwa 
oraz dobrych praktyk w zakresie jej kształtowania. Nagroda i wyróżnienia w konkursie 
mają charakter honorowy i przyznawane są gminom rozumianym jako społeczność 

mieszkańców. Inicjatywa ma ponadto przyczynić się do 
wzrostu zainteresowania społecznego potrzebą dbania 
o estetykę przestrzeni publicznej. 

Do konkursu zgłaszać można było przedsięwzięcia pole-
gające zarówno na rewaloryzacji, jak i utworzeniu nowych 
wartości – ogólnodostępnych placów i ulic w centralnych 
obszarach miast i wsi, osi i ciągów widokowych oraz 
panoram miejscowości, terenów nadwodnych (frontów 
wodnych), parków, terenów spacerowych, plaż i innych 
miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta 
lub wsi i stanowią atrakcyjny element dla rozwoju.

Foto: AK

☞

O różnych rodzajach przemocy 
mówiła Barbara Dudycz-Hajgiel

Punkt widokowy Zamkowa Góra 
powstał dzięki determinacji 

mieszkańców sołectwa 
działających w Stowarzyszeniu
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Urodził się 28 grudnia 1916 roku w Nowej Hucie, na ziemi kaszubskiej. Szkołę 
powszechną realizował w Luzinie. Potem uczęszczał do gimnazjum klasycznego 
w Wejherowie, które ukończył złożeniem matury w 1936 roku. Jego marzeniem 
było zostać marynarzem, ale jak sam stwierdził „byłem chuderlawy z pocho-
dzenia i nie nadawałem się na marynarza. Porwała mnie za to rzeka nauki”. 
Tegoż jeszcze roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim. Na przełomie 
1938/1939 r. studiował w szwedzkim Lund. Już jako student publikował artykuły 
i recenzje, napisał też swoją pracę magisterską oraz doktorską. Zakończenie stu-
diów przypadło na czas wojny. Magisterium zdawał na Tajnym Uniwersytecie 
Ziem Zachodnich w 1943 roku i zaraz następnego roku tamże się doktoryzował. 
Habilitował się w 1946 roku, a w 1950 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 
W wieku 40 lat mianowano go profesorem zwyczajnym.

O jego rozlicznych zainteresowaniach świadczą związki z instytucjami nauki 
i kultury: członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akade-
mii Nauk, prezes oddziału PAN w Poznaniu, członek Prezydium PAN, kierownik 
Katedry Słowiańszczyzny Zachodniej na UAM, Historii Polski, Historii Powszech-
nej Średniowiecznej. W latach 1962–1965 był rektorem UAM. Przewodniczył 
Zakładowi Historii Pomorza Instytutu Historii PAN. Prowadził Instytut Zachod-
ni, był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po reaktywacji 
działalności PAU w Krakowie prezesował jej w latach 1989–1994. Z bliższych 
Kaszubom miejsc należy wymienić przewodniczenie Radzie Naukowej MPiMKP 
w Wejherowie (1970–1990).

Profesor Gerard Labuda

Pozostawił bogatą spuściznę naukową: ponad 
dwa tysiące książek i artykułów. Specjalizował się 
głównie w historii wieków średnich (mediewistyka). 
Pasjonowała go szczególnie historia Słowian, Pomorza 
i Kaszub. Pomnikowe dzieła to: Studia nad począt-
kami państwa polskiego, Polska granica zachodnia 
– tysiąc lat dziejów politycznych, Fragmenty dzie-
jów Słowiańszczyzny zachodniej, Dzieje zakonu 
krzyżackiego w Prusach, Kaszubi i ich dzieje.

Otrzymał tytuł Doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Gdańskiego (1985), UMK w Toruniu (1993) i UJ 
(1995). Był też laureatem wielu nagród państwowych 
oraz zagranicznych.

Decyzją Profesora cała Jego imponujących rozmia-
rów i zawartości biblioteka trafiła do zasobów Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, które przez dwadzieścia lat wspierał 
jako przewodniczący Rady Naukowej.

Dzięki ogromnej pracowitości i dociekliwości pro-
fesora wyjaśniło się wiele sądów i mitów związanych 
z historią wieków średnich. Nazwano go najwybit-
niejszym historykiem od czasów Długosza – słowa 

prof. Tomasza Jasińskiego – „Profesor 
Gerard Labuda był uczonym najwy-
bitniejszym z wybitnych. Moim zda-
niem był to najznamienitszy historyk 
polski od czasów Jana Długosza. Był 
uczonym o niezwykłym talencie i pasji 
badawczej. Był człowiekiem polemiki 
i niekonwencjonalnego sposobu myśle-
nia, a przy tym niezwykłym erudytą”.

Odszedł 1 X 2010 roku do „historii” 
polskiej i pomorskiej historii jako 
wielki naukowiec, badacz, erudyta, 
renesansowy umysł, wielki humanista. 
Życzeniem Jego było wrócić na uko-

chane Kaszuby i tak też się stało – Jego ciało zostało 
zwrócone tej ziemi 9 X bieżącego roku. 

Opracowanie – Danuta Pioch
Zdjęcia z prywatnych zbiorów Radosława Kamiń-
skiego

Profesor Gerard Labuda z dyrektorem MPiMKP Radosławem Kamińskim

Pamiątki po Profesorze na wystawie z okazji Dni Otwartych Muzeum (fot. A. Tarnowska)

chane Kaszuby i
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Jak zapobiec duszeniu się ryb zimą

Podczas trwania przedłużającej się zimy 2009/2010 w całym kraju wystąpiły masowe 
przyduchy ryb. Części tych zdarzeń można było uniknąć. Niżej podaję kilka przy-
kładów na zabezpieczenie zbiornika wodnego przed stratami w obsadzie ryb.

W przypadku kiedy w środowisku dochodzi do zmian, w wyniku których 
następuje spadek zawartości tlenu, mówimy o przyduchach. Ich konsekwencją są 
śnięcia ryb. Sposobów radzenia z przyduchą w stawach, oczkach wodnych jest 
znacznie więcej niż w jeziorach. Jeśli dobrze przygotujemy staw na okres zimowy, 
powinniśmy uniknąć strat w pogłowiu naszych ryb. Właściciele małych oczek 
wodnych odławiają ryby na zimę i przetrzymują w akwariach lub basenach z wodą. 
W większych zbiornikach wodnych niemożliwe jest odłowienie wszystkich ryb.

Tolerancja ryb na obniżoną zawartość tlenu jest krótkotrwała i specyficzna 
dla poszczególnych gatunków. Występujące u nas gatunki ryb podzielono pod 
tym względem na trzy grupy. Do pierwszej zalicza się ryby o dużych wymaga-
niach tlenowych (pstrąg, lipeń, kleń), do drugiej – ryby o średnich wymaganiach 
tlenowych (amur, sandacz, szczupak) i wreszcie do trzeciej – ryby o niewielkich 
wymaganiach tlenowych (karaś, karp, sum).

Ważny jest fakt, że w przypadku bardzo gwałtownego spadku koncentracji 
tlenu w wodzie (np. mieszanie wody, natlenianie pod lód), szanse przeżycia 
ryb są o wiele mniejsze niż przy stopniowym, powolnym zmniejszaniu się jego 
zawartości w wodzie.

Objawy przyduchy u ryb są charakterystyczne. 
Początkowo ryby są niespokojne, a wykonując gwał-
towne ruchy, mącą wodę. Następnie podpływają do 
powierzchni i szeroko otwierają pysk, łapiąc powie-
trze atmosferyczne – tzw. dzióbkowanie. Są osłabione, 
a liczba ruchów wieczek skrzelowych zwiększa się. 
Skóra i skrzela takich ryb są pokryte zwiększoną 
ilością mlecznego śluzu. Z czasem pojawiają się za-
burzenia równowagi, pływanie na boku, brzuchem 
do góry i wreszcie śnięcie.

Dostępna literatura zawiera pewne wskazówki, któ-
rych stosowanie pozwala nie tyle na uniknięcie przy-
duchy, co na złagodzenie jej przebiegu. Najczęściej są 
to zabiegi natury technicznej takie jak: wykuwanie 
przerębli, które wypełnia się wiązkami trzciny lub 
słomy, odgarnianie śniegu z pokrywy lodowej w celu 
dostępu światła do procesu fotosyntezy, potrzebnej 
do produkcji tlenu przez rośliny wodne. 

Ważne, aby staw odpowiednio przygotować na 
zimę, tzn. wykosić i usunąć wynurzoną roślinność 
tak, aby obumierające rośliny nie zabierały tlenu 
z wody pokrytej lodem. Metodą najskuteczniejszą jest 
nie dopuszczać do zamarznięcia zbiornika wodnego. 
Możemy to zrobić na dwa różne sposoby: poprzez 
napowietrzanie stawu (np. butla z tlenem i podłą-
czone do niej kamienie napowietrzające) lub stały 
przepływ wody (np. pompa wodna, która będzie 
wyrzucała wodę nad powierzchnię tafli zbiornika). 
Średniej jakości pompę wodną można kupić od 100 
zł, należy jednak pamiętać, by uwzględnić wielkość 
zbiornika podczas wyboru urządzenia.

Bardzo ważne jest, by zabiegów nie stosować po 
zamarznięciu stawu, ponieważ spowoduje to wymie-
szanie wody bezpośrednio spod pokrywy lodu, gdzie 
znajduje się cienka warstwa tlenu z wodą beztleno-
wą przy dnie. W efekcie w całym zbiorniku będzie 
niewystarczająca ilość tlenu, co spowoduje masowe 
śnięcia ryb, czyli zaszkodzi, zamiast pomóc.

Stosując powyższe metody możemy niewielkim 
kosztem zabezpieczyć się przed często znacznie 
większymi stratami.

Ichtiolog Włodzimierz Siemieniuk

Przerębel powstała poprzez natlenianie

Zdobądź prawo jazdy kategorii C i E
Grupa docelowa projektu to 96 osób dorosłych (w tym 4 kobiety), 
posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, planujących 
odejść z rolnictwa, zamieszkałych na terenie województwa pomor-
skiego, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć nabycia nowych 
kwalifikacji w charakterze kierowcy kat. C+E z kwalifikacja wstępną 
na przewóz rzeczy. W projekcie przewidziane są 4 edycje szkoleń 
(2 grupy 12-osobowe w jednej edycji):

8 styczeń – maj 2011 r.
9 czerwiec – październik 2011 r.
10 listopad 2011 – marzec 2011 r.
11 kwiecień – sierpień 2011 r.
Szkolenie obejmuje:
1. Prawo jazdy kategorii C (20 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć 

praktycznych);
2. Prawo jazdy kategorii E (20 h zajęć teoretycznych i 25 h zajęć 

praktycznych);
3. Kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy:
- 195 h zajęć teoretycznych w części podstawowej,
- 65 h zajęć teoretycznych w części specjalistycznej,

- 16 h zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- 4 h zajęć praktycznych w warunkach specjalnych.
Zajęcia będą odbywały się średnio 3 razy w tygodniu, po 7 h 

dziennie, w terminach uzgodnionych z uczestnikami. Przed rozpo-
częciem szkolenia każdy uczestnik skonsultuje się indywidualnie 
z doradcą zawodowym, który sporządzi indywidualny plan okre-
ślający zawodowe strategie działań, ścieżki poszukiwania pracy 
z uwzględnieniem nabytych kwalifikacji. Dodatkowo po ukończeniu 
szkolenia odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym z zakresu 
technik aktywnego poszukiwania pracy (tworzenie dokumentów 
aplikacyjnych, umiejętność prezentowania się na rozmowie kwa-
lifikacyjnej) oraz prawa pracy.

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatnie: całodzienne 
wyżywienie (obiad + serwis kawowy), zwrot kosztów dojazdu na 
szkolenie, ubezpieczenie, podręczniki i materiały szkoleniowe. 
Kursy zostaną zakończone egzaminami państwowymi i otrzyma-
niem uprawnień. 

Szkolenie skierowane jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet.
Szkolenia odbywać się będą w Gdańsku.
Informacja: Jolanta Banach, tel. 602 370 070 
oraz Referat Rolnictwa Urzędu Gminy w Sierakowicach 
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Zbiórka odpadów 
folii rolniczej
Informujemy, że firma PPH ASPOL Sp. z o.o. 
z siedzibą w Morzeszczynie, zajmuje się 
recyklingiem, czyli odzyskiem odpadów 
foliowych produkowanych w gospodar-
stwach rolnych następujących rodzajów:

· folii po sianokiszonce - stretch (folia 
miękka produkowana w kolorach białym, 
zielonym lub szarym);

· folii po kiszonkach (czarna grubsza 
folia);

· folii ogrodniczych tunelowych i perfo-
rowanych różnych typów z wyjątkiem folii 
podkładowych oraz włóknin;

· zużytych worków po nawozach;
· zużytyvh BIG BAGów.

Odpady będą zbierane bezpośrednio 
z gospodarstw rolnych, przy ilości 
minimum 0,5 t. Przekazywane odpady 
należy odpowiednio przygotować:

· otrzepać z ziemi,
· maksymalnie zwinąć i związać sznur-

kiem.
Tak przygotowane odpady, w umówio-

nym wcześniej terminie i miejscu od-
bioru, należy załadować na podstawiony 
przez naszą firmę środek transportu. Za 
przekazane odpady nie pobieramy 
żadnych opłat! 

Jeśli macie Państwo odpady foliowe, 
których chcielibyście się pozbyć, prosimy 
o kontakt z naszą firmą pod numerem 
telefonu: 601 621 501 lub 58 536 2803 
wew. 129 
lub drogą mailową: l.lemka@aspoltynki.pl 
lub folia@aspol-net.pl 

Najwygodniej należałoby wyzna-
czyć jedno zbiorcze miejsce odbioru 
w sołectwie.

Gospodarstwa rolne, które w sposób 
prawidłowy segregują odpady, a także 
prowadzą Gospodarkę Odpadami, zgodnie 
z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001, zobowiązane są do wystawienia Karty 
Przekazania Odpadu. Karta to dokument, 
który jest świadectwem poprawnego pozby-
cia się odpadu oraz przekazania odpadu 
kolejnemu posiadaczowi. Wzór Karty okre-
śla załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 14 lutego 2006. ( Dz. U. Nr 62, 
poz. 628, z późn. zm.) 

Chętnie pomożemy Państwu prawidłowo 
wypełnić Kartę Przekazania Odpadu!

Potrzebne są tylko Państwa dobre 
chęci oraz motywacja do zbiórki 
i segregacji, a wiele odpadów takich 
jak folia z sianokiszonek nie trafi do 
przydrożnych rowów i lasów oraz nie 
będzie spalanych. 

ZADBAJ O ŚRODOWISKO! MY ZAJMIE-
MY SIĘ RESZTĄ!
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W dobie ogólnego kryzysu gospodarczego pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach przystąpili do poszukiwania al-
ternatywnych źródeł wsparcia sierakowickiej kultury. Opracowano 
wiele możliwości dofinansowania działań i inicjatyw kulturalnych 
na szczeblu krajowym, regionalnym, wojewódzkim, lokalnym, ale 
zawsze trudno nam było się przebić przez inicjatywy ważniej-
sze od naszych. Rozpoczęliśmy prace nad projektami unijnymi, 
w których dostrzegliśmy w końcu szanse dla naszych przedsię-
wzięć, czego efekty są już bardzo widoczne. Dzięki członkowstwu 
Gminy Sierakowice w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby - Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej mogliśmy bliżej i szczegółowiej 
poznać sposoby funkcjonowania, czyli przygotowania, napisania, 
zrealizowania i rozliczenia projektów unijnych. Taką szansę dał 
nam PROGRAM LEADER, który jest 4. osią Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest podejściem wielosek-
torowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie 
na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi 
trzeciej. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju 
obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania 
(LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność 
wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wyni-
kających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, 
naturalne, kulturowe, historyczne, itp. oraz wiedzę i umiejętności 
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 
i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo 
zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentatywne dla 
obszaru objętego LSR. 

Oś 4. Leader dzieli się na trzy działania: 1) wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju, 2) wdrażanie projektów współpracy,3) funkcjo-
nowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i akty-
wizacja. Pierwsze działanie jest skierowane do mieszkańców LGD, 
którzy mogą pozyskać pieniądze w ramach jednego z czterech 
działań, na które się ono dzieli: 

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
- odnowa i rozwój wsi;
- małe projekty.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach opracował łącznie 

5 Małych Projektów  w celu wsparcia naszych działań, z czego 4 
sprawdzone przez Radę Lokalnej Grupy Działania w Kartuzach 
i Urząd Marszałkowski w Gdańsku zostały przyjęte do realizacji. 
Dwa są już zrealizowane i praktycznie rozliczone:

1. Projekt pn. „Międzynarodowe warsztaty taneczne” 
został zrealizowany w ramach VII Festiwalu Kultury Łowieckiej 
KNIEJA 2010 w dniach 30 lipca – 01 sierpnia 2010 r. Realizacja 
projektu odbyła się poprzez organizację warsztatów, w których 
wzięła udział młodzież z 3 krajów Europy - Serbii, Ukrainy oraz 
Polski - na kwotę całkowitą 19.355,50 zł.

2. Projekt pn. „Informatory Turystyczne w dziesięciu stra-
tegicznych miejscach w gminie Sierakowice i Sulęczyno” 
przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego tych gmin oraz jego wykorzystania dla zrównoważonego 

rozwoju regionu poprzez opracowanie i druk wydawnictw promo-
cyjnych i informacyjnych dotyczących reklamy oferty turystycznej, 
regionalnych produktów oraz kultury kaszubskiej. Zadanie ma 
na celu stworzenie i rozwój zintegrowanego systemu informacji 
i promocji turystycznej poprzez zamontowanie naściennych stoja-
ków w 10 strategicznych miejscach na terenie gmin Sierakowice 
i Sulęczyno – na mapę turystyczną Gminy Sierakowice i foldery: 

„Agroturystyka na Kaszubach”, „Ścieżka edukacyjna w Mojuszu” 
i „Ołtarz Papieski w Sierakowicach”. Dzięki współpracy z lokal-
nymi podmiotami w bezpłatne informatory można się zaopatrzyć 
w Sierakowicach, w następujących miejscach: Centrum Handlowe 
WOŹNIAK, Centrum Handlowe ALBIK, Sklep mięsny LIS, Bank 
Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Kultury, Sklep „Pod Kłosami”, HO-
TELIK w Kamienicy Królewskiej i Centrum Handlowe w Gowidlinie 
oraz w Sulęczynie: w Bibliotece Publicznej i w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Koszt całkowity zadania - 24.700 zł.

Dwa projekty czekają na realizację: 
3. Projekt pn. „Opracowanie widowiska obrzędowego 

rybackiego poprzez warsztaty wokalno-taneczne i zakup 
tradycyjnych strojów rybackich”, którego celem jest stworzenie 
widowiska obrzędowego związanego z pracą i zabawą rybaków 
na bazie działalności Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca SIERA-
KOWICE, pod okiem choreografa i etnomuzykologa. Widowisko to 
będzie przedstawiane podczas imprez kulturalnych na terenie LGD, 
jak również zaprezentowane na XI Festiwalu Pomuchla w Łebie 
w grudniu 2010 r. 

Ponadto zespół wzbogaci się o 10 kompletów oryginalnych 
strojów rybackich damskich i męskich. Całość zadania to kwota 
25.140,00zł. Termin realizacji – 25 grudnia 2010 r.

4. Projekt pn. „Wizualna reklama – TELEBIM” to tablica 
LED, która utworzy nowy kanał komunikacyjny jako uzupełnienie 
i rozszerzenie tradycyjnych form promocji typu plakaty, ulotki, 
afisze. Tablica zamontowana zostanie na budynku gospodarczym 
Gminnego Targowiska przy ul. Piwnej w Sierakowicach. Koszt cał-
kowity zadania – 27.204 zł. Termin realizacji – 25 listopada 2010 r.

Realizacja wymienionych projektów jest możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu Rady Gminy Sierakowice, duchowemu  przez Wój-
ta Gminy Sierakowice oraz merytorycznej, wytrwałej i owocnej 
pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. 
Wszystkim składam gorące podziękowania.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Irena Kulwikowska

GOK w Sierakowicach realizuje projekty w ramach programu LEADER

06 grudnia 2010 r. – „Mikołajkowe niespodzianki”

Tradycją naszej gminy stał się dzień 6 grudnia, kiedy to Święty 
Mikołaj – aby sprawić radość dzieciom i przywołać uśmiech na ich 
twarzach – na zaproszenie Wójta Gminy p. Tadeusza Kobieli, chodzi 
z workiem upominków po całej gminie i rozdaje prezenty. Każdy 
może przyłączyć się do naszej akcji i wspomóc nas odpowiednimi 

darami lub finansowo. Dary można składać w naszej placówce do 
dnia 3 grudnia 2010 r. lub daną kwotę przesłać na konto: 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010   
z dopiskiem: 
darowizna na „Mikołajkowe Niespodzianki”.

W imieniu naszych dzieci serdecznie dziękujemy za każdy dar!

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
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Harmonogram wizyty Mikołaja na terenie gminy Sierakowice
Godz. 10.00–12.00. Sołectwa: Łyśniewo, Bącka Huta, Długi Kierz, 

Gowidlino, Kamienica Królewska, Mojusz, Sierakowska Huta, Puz-
drowo, Tuchlino, Załakowo.

Godz. 10.00–13.00. Sierakowice.
Godz. 13.00–15.00. Sołectwa: Smolniki, Borowy Las, Bukowo, 

Karczewko, Kowale, Leszczynki, Mrozy, Nowa Ameryka, Paczewo, 
Pałubice, Stara Huta, Szklana.

Godz. 10.30. Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Szklanej. 

12.12.2010 – III Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego 

odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sierakowicach Podczas Pokazu prezentowane będą potrawy 
i dekoracje świąteczne przygotowane przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Paczewa. Zapraszamy w godz. 11.00–14.00.

15 i 18.12.2010 – Kiermasze Bożonarodzeniowe 

(sala Konferencyjna GOK) odbędą się w sali konferencyjnej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach, na których prezentować będą  
swoje wyroby świąteczne miejscowi twórcy ludowi  i panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich. Zapraszamy serdecznie  w godzinach 9.00–13.00.

17.12.2010  – 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 XXX 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

12.02.2011

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza byłych i obecnych członków Ka-
szubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE” na Bal z okazji 
30-lecia KZPiT „SIERAKOWICE”, który odbędzie się 12.02.2011 
w Gościńcu nad Słupią w Tuchlinie. Koszt biletu 200 zł/para. Bilety 
można rezerwować i nabyć w naszej placówce (ul. Kartuska 27, 
Sierakowice, tel. 58 681 62 14, e-mail: gok.sierakowie@gmail.com)

Grudzień 2010 – styczeń 2011

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Stałej Ekspozycji Muzealnej 
na Wystawę pn. „Gwiazdka na Kaszubach” w godzinach pracy 
placówki.

· 06.01.2011 r.  Koncert Kolęd w kościele w Tuchlinie
· 16.01.2011 r. „Hej, kolędy to czas” Gminne Kolędowanie, 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach uprzejmie informu-
je, że XXI Przegląd Zespołów Kolędniczych odbędzie się 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Królewskiej. 

Zbiórka kolędników przy kościele o godzinie 11.45, przemarsz do 
sali remizy, wspólne kolędowanie (prezentacja grup)

Organizatorzy: 
- Gminny Ośrodek Kultury,  
- Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica Królewska
- OSP Kamienica Królewska
- Sołectwo Kamienica Królewska
- Oddział ZK-P Sierakowice

Akademia Orange dla bibliotek
30 kwietnia 2010 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice podpi-
sała Umowę  o dotacji z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, 
w ramach której Fundacja przekazała Bibliotece kwotę w wysokości 
3846,20zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na edukację oraz 
popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracow-
ników Biblioteki i Filii, a w szczególności na zapewnienie dostępu do 
szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, 
również na prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. 
Biblioteka i Filia zobowiązały się zgodnie z Umową do bezpłatnego 
udostępniania Internetu. W roku 2011 również będzie można ubiegać 
się o dotację przeznaczoną na wymienione zadania.

Większa część kwoty zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 
związanych z użytkowaniem Internetu w Bibliotece w Sierakowi-
cach i Filii w Gowidlinie. Dzięki dotacji mogliśmy zmienić opcję 
usługi dostępu do Internetu w Filii w Gowidlinie z Neostrady na 
wydajniejszy DSL. W obu placówkach jest też dostęp do Internetu 
w opcji bezprzewodowej dla użytkowników laptopów. 

Biblioteka w Sierakowicach zorganizowała również w ramach 
dotacji warsztaty dla uczniów Małej Szkoły w Szopie, dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa w sieci. Warsztaty przeprowadziła pani 
Magdalena Zych – trenerka, koordynator Centrum Edukacyjnego 
Fundacji Kidprotect.pl z Warszawy. Celem ich było uświadomie-
nie dzieciom, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą korzystanie 
z portali społecznościowych, takich jak np. nasza-klasa.pl, gdzie 
użytkownicy zamieszczają swoje dane osobowe,  nie ograniczając 
dostępu do nich wyłącznie zaufanym znajomym. Może to prowadzić 

do wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie, działające 
na niekorzyść użytkownika. 

Fundacja Orange realizuje program „Akademia Orange dla bi-
bliotek” w celu wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunika-
cyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki 
publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami 
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Informacje odnośnie 
fundacji można znaleźć na stronie www.fundacja.orange.pl

Zachęcamy naszych czytelników do odwiedzania czytelni inter-
netowych w Bibliotece w Sierakowicach i Filii w Gowidlinie.

Joanna Telega

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY

Fundacja kidprotect.pl - warsztaty Bezpieczny Internet
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Zachowaj Trzeźwy Umysł
Z końcem sierpnia br. zakończyła się dziesiąta edycja ogólnopolskiego 
konkursu ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, adresowanego do dzieci i mło-
dzieży. W związku z tym na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło 
pismo od koordynatora kampanii, które poniżej cytujemy:

Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice
Rada Gminy Sierakowice

Szanowni Państwo!
Jak zwykle z końcem sierpnia chciałbym poinformować o efek-
tach kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Edycji 
wyjątkowej – bo jubileuszowej – dziesiątej. Rocznica to dla nas 
niezwykle miła i ważna. Pokazuje, że nasze działania są doceniane 
i potrzebne w tysiącach małych i dużych samorządów; że kolorowa 
i pozytywna akcja gromadzi wielu uczestników, przekazując im 
cenne informacje. Po prostu, że razem możemy więcej. Cieszę się, 
że Państwa gmina także bierze udział w naszym projekcie.

Dzięki naszej współpracy dzieci i młodzież miały okazję uczest-
niczyć w konkursach plastycznych i ulotowych. Przygotowaliśmy 
dla nich i łatwiejsze, i trudniejsze zadania. Zgodnie z hasłami tego-
rocznej akcji „ZTU”, czyli „Życzę sobie” i „Życzę tobie”, poprosiliśmy 
młodych ludzi, by opowiedzieli nam o swoich wielkich i małych 
marzeniach i planach. Widząc, jak wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się konkursy, wiem, że warto tę kampanię prowadzić, 

rozwijać, by lepiej poznać młodych Polaków i lepiej trafić do nich 
z naszym przesłaniem.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także przedstawiciele Państwa 
gminy. Oto ich nazwiska: Joanna Kiedrowska z Tuchlina, Magdale-
na Woźniak z Gowidlina, Patrycja Król z Tuchlina, Martyna Pezda 
z Tuchlina, Dawid Migowski z Tuchlina, Marek Bronk z Tuchlina, 
Magdalena Cichosz z Gowidlina, Arkadiusz Dawidowski z Zała-
kowa, Szymon Węgierski z Tuchlina.

Zgodnie z tradycją nagrody i dyplomy zostały przesłane do osób 
odpowiedzialnych w samorządzie za profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych. W tym roku przygotowaliśmy m.in. 
gry komputerowe „Samorost”, wymagające od graczy twórczego 
i logicznego myślenia. Polska edycja gry (oryginał jest czeski) 
została przygotowana specjalnie z myślą o uczestnikach „ZTU”. 
Mam nadzieję, że wszystkie nagrody dadzą uczniom wiele radości 
i pomogą im ciekawiej spędzać czas.

Od września trwa jesienny etap akcji – teraz mają okazję wykazać 
się klasy i zespoły świetlicowe. Na pewno poinformujemy Państwa 
o wynikach tego etapu.

Mam nadzieję, że są Państwo dumni z utalentowanej młodzieży, 
a współpraca z nami zaowocuje większą świadomością młodzieży 
o czyhających na nią zagrożeniach.

Pozdrawiam

Piotr Adamski
Koordynator kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Najlepsi z najlepszych 
otrzymali nagrody
Po raz drugi zostały przyznane nagrody dla najlepszych absolwentów 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sierakowice. Na-
grody wręczono podczas sesji Rady Gminy 5 października. Uczniom 
towarzyszyli dumni z ich osiągnięć rodzice i dyrektorzy szkół.

Najlepszym absolwentem szkoły podstawowej został Robert 
Wenta, do niedawna uczeń SP w Załakowie. Z najlepszą loka-
tą naukę w gimnazjum zakończył Mateusz Breza, absolwent 
Gimnazjum w Sierakowicach. Zgodnie z regulaminem konkursu 
uczniowie otrzymali wybrane przez siebie nagrody o wartości do 

Nagrodzeni uczniowie z rodzicami

800 zł – wieżę hi-fi oraz rower. Radni wyróżnili także Weronikę 
Bigus, absolwentkę Szkoły Podstawowej w Gowidlinie.  

Gratulacje uczniom i ich rodzicom złożył w imieniu swoim i sa-
morządu wójt Tadeusz Kobiela: – Cieszę się, że chcieliście zaniechać 
zabaw i czasu spędzonego przed komputerem, aby wzbogacić swoją 
wiedzę. Gratuluję i życzę wielu sukcesów w dorosłym życiu. 

Inicjatorem konkursu „Najlepszy absolwent szkoły podstawowej 
i gimnazjum w gminie Sierakowice” jest radny Witold Sildatk, przewod-
niczący Komisji ds. Społecznych. Ideą konkursu jest promowanie zdol-
nych uczniów, motywowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników 
w nauce, sporcie i zachowaniu. Innym, nie mniej istotnym celem tego 
konkursu, jest budzenie wśród uczniów świadomości, że ich sukcesy 
są dostrzegane i nagradzane przez społeczność szkolną i lokalną. 

Tekst i foto: AK
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We wrześniu sierakowickie gimnazjum gościło 
młodych turystów województwa pomorskiego, 
zrzeszonych w szkolnych kołach turystyczno-
krajoznawczych. W jubileuszowym XXV Wo-
jewódzkim Zlocie SKKT-PTTK-PTSM brały 
udział drużyny ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych Rumi, Gdań-
ska, Gdyni, Kartuz, Słupska, Chmielna, Żukowa 
i Sierakowic.

Po uroczystym otwarciu Zlotu odbyła się dla 
wszystkich wycieczka autokarowa po regionie, 
do Lasów Mirachowskich, gdzie młodzież wraz 
z opiekunami zwiedziła rezerwat „Szczelina Lechicka”, „Lubygość” 
oraz bunkier partyzancki „Ptasia Wola”. Po obiedzie odbyły się 
konkurencje zlotowe, które wymagały od uczestników dużej wiedzy 
o regionie, znajomości mapy, zdolności plastycznych i sprawności 
fizycznej:

- marsz na orientację;
- konkurs plastyczny – „Plakat promujący walory przyrodniczo-

krajoznawcze gminy Sierakowice”;
- konkurs im. Tadeusza Kotwicy „Województwo pomorskie na 

pocztówkach”;
- test krajoznawczy „Ziemia Sierakowicka i Kaszubski Park 

Krajobrazowy”;
- test przyrodniczy obejmujący przyrodę Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego;
- wielobój turystyczno-sportowy (przeciąganie liny, rzut kaloszem 

do beczki i gra w ringo).
Wieczorem odbyła się prelekcja przygotowana przez pracow-

ników KPK, na temat walorów przyrodniczych i problemów jakie 
napotykają pracownicy parku, m.in. kłusownictwa czy też niele-
galnych wysypisk. Wieczór uświetnił także pokaz tańców kaszub-
skich w wykonaniu dziecięcego zespołu „Tuchlińskie Skrzaty” oraz 
wspólne śpiewanie piosenek turystycznych. 

Następnego dnia po śniadaniu młodzież wraz z opiekunami, 
w towarzystwie uczniów naszej szkoły jako przewodników, udali 
się na wycieczkę pieszą po Sierakowicach oraz do Gminnego 
Ośrodka Kultury na zwiedzanie Muzeum Ziemi Sierakowskiej. 
Zwiedzaliśmy nie tylko stałe wystawy muzealne, ale również  
wystawę instrumentów myśliwskich. 

Na zakończenie Zlotu nastąpiło podsumowanie i wręczenie na-
gród. W kategorii szkół podstawowych czołowe lokaty zajęły:
I miejsce – „Turystyczna I” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi,

II miejsce – „Ekoturyści” ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Rumi,
III miejsce – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze 
Słupska,
W kat. szkół gimnazjalnych:
I miejsce – „Europodwórko” Gimnazjum w Siera-
kowicach,
II miejsce – „Włóczykij” Gimnazjum nr 4 w Rumi,
III Miejsce – „Waganci” Gimnazjum Salezjańskie 
z Rumi,
W kat. szkól ponadgimnazjalnych:
I miejsce – L.O. w Kartuzach,

II miejsce  – drużyna „Włóczykij” reprezentujące licea z Rumi i Gdyni,
III miejsce  – „Wagant” z Liceum Salezjańskiego w Rumi. 
Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali znaczki okolicznościowe, 

bogaty materiał informacyjny promujący naszą gminę i starostwo 
kartuskie, Kaszubski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo w Kartu-
zach, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach.

Honorowymi gośćmi Zlotu byli:
Pani Janina Kwiecień – Starosta Powiatu Kartuskiego,
Pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice,
Pani Halina Uchman – Dyrektor Delegatury Pomorskiego Kurato-
rium Oświaty w Kościerzynie,
Pan Krzysztof Andryskowski – Dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach, 
Elżbieta Świerk – Sekretarz Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku,
Lech Zalewski – Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku
Jerzy Serkowski – Prezes Oddziału Gdańskiego PTSM,
Ewa Wierzba – Wicedyrektor Gimnazjum w Sierakowicach, 
Emilia Reclaf – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-
rakowicach. 

XXV Jubileuszowy Zlot SKKT PTTK PTSM mógł odbyć się dzięki 
hojności wielu instytucji. Sponsorami nagród byli:

Wójt Gminy Sierakowice, Starostwo Powiatu Kartuskiego, Pomor-
ski Kurator Oświaty, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 
Kaszubski Park Krajobrazowy, Gimnazjum w Sierakowicach, Od-
dział Regionalny PTTK w Gdańsku, Oddział Gdański PTSM. 

W imieniu organizatorów chciałabym podziękować za duże za-
angażowanie i pomoc w organizację Zlotu nauczycielom, pracowni-
kom i przyjaciołom naszego gimnazjum. Pomagali w przygotowaniu 
dekoracji, materiałów, byli przewodnikami na trasie po Kaszubskim 
Parku Krajobrazowym, prowadzili konkurencje zlotowe, czuwali 
nad sprzętem i pilnowali porządku. 

Anna Andryskowska

XXV Jubileuszowy  Wojewódzki  Zlot SKKT-PTTK-PTSM 
w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
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Wójt Gminy Sierakowice
na podstawie art. 13 ust. 4 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XLVI/481/10 z dnia 4 
listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Sierakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2011

ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie 
dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wy-
mienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
realizację zadań publicznych w 2011 roku, tj. w formie 
wsparcia realizacji zadań z zakresu:

I. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji”, przyjęto następujące działania priorytetowe:

1. popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez orga-
nizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-
obronnych i sportowo-rekreacyjnych,

2. współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób 
niepełnosprawnych,

3. wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizowanie ak-
tywnych form wypoczynku, podczas ferii szkolnych i w czasie 
wolnym od zajęć,

4. pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi,
5. zakup sprzętu sportowego,
6. pokrycie kosztów związanych z wynajmem obiektów do celów 

szkolenia sportowego,
7. wynagrodzenie kadry kierowniczej.

Na realizację zadań w obszarze wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010 roku w budżecie gminy 
przeznaczono środki w wysokości: 330.000,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2011 roku 
objętych obszarem wspierania   i upowszechniania kultury fizycz-
nej, sportu i rekreacji wynosi: 338.000,00 zł.

II. „Ochrona i promocja zdrowia”, przyjęto następujące 
priorytetowe zadania:

1. wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,
2. profilaktyka zdrowotna,
3. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin nie-

wydolnych wychowawczo,
4. prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowi-

skowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych,
5. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
6. przeciwdziałanie uzależnieniom,
7. prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej,
8. inne.

Na realizację zadań w obszarze ochrona i promocja zdrowia 
w 2010 roku w budżecie gminy przeznaczono środki w wysokości: 
15.000,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2011 roku 
objętych obszarem ochrona i promocja zdrowia wynosi: 15.000,00 zł.

III. „Kultura i sztuka regionalna”, przyjęto następujące 
priorytetowe zadania:

1. podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokal-
nej, m. in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych uwzględ-
niających elementy specyficzne dla Gminy Sierakowice (nagrody 
w konkursach, wynagrodzenie dla artystów, przewóz instrumentów 
muzycznych, oświetlenie, nagłośnienie, dowóz artystów, usługi 
poligraficzne oraz inne),

2. wspólne przedsięwzięcia instytucji kultury z organizacjami 
pozarządowymi (organizacja imprez, wystaw, odczytów, spotkań 
autorskich, konkursów oraz inne),

3. kultywowanie tradycji kaszubskiej, w tym: literatury, pieśni, 
muzyki, tańca i sztuki rękodzielniczej (opieka instruktorów mu-
zycznych, konsultacje językowe, zakup i naprawa strojów, zakup 
i naprawa instrumentów /nie będących środkami trwałymi/, do-
jazd na festiwale, ubezpieczenie członków zespołu, prowadzenie 
kół rękodzieła artystycznego, przegląd zespołów kolędniczych, 
przygotowanie tekstów i melodii autorskich, konkursy i wystawy, 
promocja Gminy Sierakowice),

4. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji 
poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy.

Na realizację zadań w obszarze kultura i sztuka regionalna w 2010 roku 
w budżecie gminy przeznaczono środki w wysokości: 20.000,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2011 roku ob-
jętych obszarem kultura i sztuka regionalna wynosi: 22.000,00 zł. 

IV. „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”, przyjęto 
następujące priorytetowe zadania:

1. organizowanie transportu i opieki w czasie przewozu do szkół 
i ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, umożliwiających 
realizację obowiązku nauki i kształcenia dzieciom i młodzieży.

Na realizację zadań w obszarze nauka, edukacja, oświata i wy-
chowanie w 2010 roku w budżecie gminy przeznaczono środki 
w wysokości: 80.000,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2011 roku 
objętych obszarem nauka, edukacja, oświata i wychowanie wynosi: 
85.000,00 zł. 

• Miejsce i termin składania ofert: Gmina Sierakowice, ul. 
Lęborska 30 (pokój nr 102) do dnia 10 grudnia 2010 r.
• Osoby upoważnione do kontaktów z wnioskodawcami:

· w zakresie „Kultura fizyczna, sport i rekreacja”: Piotr Zengerski  
 tel. 058 681 95 34; zengerski.piotr@sierakowice.pl 
· w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia”: Maria Karolak 
 tel. 058 681 95 41; karolak.maria@sierakowice.pl 
· w zakresie „Kultura i sztuka regionalna”: Iwona Mielewczyk
 tel. 058 681 95 29; mielewczyk.iwona@sierakowice.pl 
· w zakresie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”: 
  Piotr Leszczyński, tel. 058 681 95 50; 
  leszczynski.piotr@sierakowice.pl

• Termin rozpatrzenia ofert: 15 grudnia 2010 r.
• Termin realizacji zadań: 1 stycznia – 15 grudnia 2011 r.
• Dotacje nie mogą być udzielane na: przedsięwzięcia, 
które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie de-
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Kuchenkę – płytę indukcyjną, tel. 695 50 20 44.

Korzystnie działki budowlane, tel. 782 755 545.

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

Usługi Kelnerskie wesela, osiemnastki, imprezy okolicznościowe, 
tel. 725 129 954.

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

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.

OGŁOSZENIA DROBNE

ficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację 
kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów 
i innych środków trwałych; działalność gospodarczą podmio-
tów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielanie 
pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną 
i religijną.

• Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym 

w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego          
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: 

· dane na temat podmiotu składającego ofertę, 
· szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego propono-

wanego do realizacji,
·  termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
· kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicz-

nego, 
· informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie 
publiczne,

·  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 
zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o planowa-
nej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania 
pochodzących z innych źródeł, 

· deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania 
zadania.

Wzór można odebrać w Urzędzie Gminy Sierakowice lub pod 
adresem internetowym: www.sierakowice.pl

2. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania oferta 
dotyczy (podać także numer zadania z wybranego zakresu); 

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. Do oferty należy również dołączyć: sprawozdanie merytorycz-
ne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2009 r. (w przypadku 
dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), 
aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 mie-
siące od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących oraz inne dokumenty 
wskazane w w/w ofercie tj. statut. Wszystkie wyżej wymienione 
załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane 
przez upoważnione osoby lub kopie potwierdzone za zgodność                    
z oryginałem;

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożo-
ne po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku nadesłania 
oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Sie-
rakowicach;

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji;

7. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna 
złożyć każdą ofertę oddzielnie;

8. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przed-
łożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia 
partnerskiego;

9. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż 
jedna dotacja;

10. Zastrzega się możliwość przyznania kwoty niższej niż wnio-
skowana;

11. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony 
umowa.

• Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. możliwość realizacji zadania przez organizację – posiadana 

baza lokalowa, zasoby rzeczowe;
2. zgodność projektu z priorytetami zadania;
3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
4. wysokość udziału środków publicznych na realizację zadania;
5. wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł 

finansowania;
6. wkład pracy wolontariuszy;
7. innowacyjność proponowanych rozwiązań;
8. kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
9. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi 

w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność oraz rozliczenie 
zadania);

10. dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 
Gminy Sierakowice i przewidywana liczba odbiorców oraz zapo-
trzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu. 
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REKLAMA w „Wiadomościach Sierakowickich”
tel. 58 681 95 58 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.3o–13.3o

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Gminna 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: 

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


