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102. urodziny obchodził Pan Jan Bronk

Z życzeniami wielu lat zdrowia
Po raz kolejny w rodzinnym domu pana Jana Bronka w Sierakowicach zabrzmiało 
gromkie „Dwieście lat!”. Najstarszy mieszkaniec naszej gminy 4 września ob-
chodził 102. rocznicę urodzin. Z tej okazji z najserdeczniejszymi życzeniami do 
Jubilata zawitała rodzina i przyjaciele. Następnego dnia wizytę Solenizantowi 
złożył wójt Tadeusz Kobiela wraz ze swoim zastępcą Zbigniewem Fularczykiem 
i Teresą Skierka, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

Pan Jan urodził się w Karłowie 4 września 1909 r. jako jeden z piętnaściorga 
dzieci Józefa i Otylii Bronków. Rodzina Bronków była tradycyjną rodziną ka-
szubską, religijną i dbającą o zachowanie tradycji, a przy tym bardzo muzykalną. 
Pan Jan w gospodarstwie rodziców spędził dzieciństwo i młodość, pracując 
tam do trzydziestego roku życia. Po ślubie wspólnie  z małżonką zamieszkali 
w Sierakowicach. Doczekali się pięciorga dzieci: dwóch córek – Marii i Joanny 
oraz trzech synów – Pawła, Andrzeja i Romana.

– Pan Jan jest najstarszą żyjącą osobą w naszej gminie. Umysł ma jak najbar-
dziej sprawny, ciało jednak niedomaga, w związku z czym porusza się na wózku 
inwalidzkim. Ma doskonałą pamięć, szczególnie jeżeli chodzi o zdarzenia sprzed 
kilkudziesięciu lat – powiedział wójt Tadeusz Kobiela. 

Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” składa dostojnemu Jubilatowi 
życzenia dalszych lat życia w zdrowiu i szczęściu w atmosferze ciepła 
i miłości rodziny.

AK
Foto: archiwum rodzinne

Pięciolecie powstania Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Wielkie święto w Szklanej

Tak będzie wyglądał Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Szklanej
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Dziesiąta sesja Rady Gminy 
Po przerwie wakacyjnej radni gminni zebrali się 6 września na 
kolejnej, dziesiątej już, sesji Rady Gminy. 

Wójt poinformował…

18 i 29 lipca w Gdańsku odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na poprawie 
układu komunikacyjnego w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 
w Sierakowicach. Mowa o budowie świateł na skrzyżowaniu ulic 
Kartuskiej, Słupskiej i Lęborskiej w centrum wsi, jak też budowie 
planowanego ronda przy urzędzie gminy oraz budowy bezpiecz-
nego przejścia dla pieszych obok wiaduktu kolejowego w stronę 
Wygody Sierakowskiej. 

Środki na realizację tych inwestycji w 75% będą pochodzić z 
Krajowej Rezerwy Wykonalności Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego. Pozostałe 25% sfinansują 
po połowie Gmina Sierakowice i samorząd Województwa Pomor-
skiego. Inwestycja byłaby realizowana w roku 2012 lub 2013. Jej 
szacunkowy koszt to ok. 11 mln zł.

.
29 lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
w Gowidlinie, który nie zakończył się wyłonieniem kandydata. 
Zgłosiła się jedna osoba, pani Ewa Grucza, która przez ostatnie 
miesiące pełniła obowiązki dyrektora w placówce. 

– Każdy konkurs rozpoczyna się od sprawdzenia dokumentacji 
przedstawionej przez kandydatów – powiedział wójt Tadeusz 
Kobiela. – Komisja, w której zasiadali przedstawiciele samorządu, 
kuratorium, rady rodziców, związków zawodowych jednogłośnie 
odrzuciła kandydaturę na etapie przeglądania dokumentów. Oka-
zało się, że pięć dokumentów nie spełniało wymogów prawnych. 
Niestety, nie można było dopuścić do przesłuchania jedynej kan-
dydatki, ponieważ tak stanowią przepisy: jeśli dokumentacja jest 
niepełna, osoba podlega wykluczeniu. Na skutek tego postanowiłem 
powierzyć do końca czerwca 2012 roku pełnienie obowiązków 
dyrektora pani Aleksandrze Stark.

Wójt poinformował radnych także, że kolejny konkurs na to 
stanowisko zostanie ogłoszony pod koniec maja lub w czerwcu 
przyszłego roku. 

.
– 19 sierpnia miał miejsce przetarg na budowę skateparku, ale 
nie został rozstrzygnięty, gdyż nie zgłosił się żaden wykonawca – 
poinformował wójt. – Dwa tygodnie później ponowiliśmy przetarg 
i znowu nikt nie złożył oferty. Trwają w tej chwili negocjacje. 
Próbujemy rozmawiać z firmami, które mogłyby się tego pod-
jąć, ale chętnych brakuje. Jeśli do końca września nie uda nam 
się znaleźć wykonawcy, trzeba będzie inwestycję przełożyć na 
przyszły rok. 

.
Wójt poinformował także o rozstrzygniętym przetargu na rozbudo-
wę Zespołu Szkół w Gowidlinie. Przetarg na realizację inwestycji 
wygrała firma Elwoz na kwotę 8.290.000 zł. Prace budowlane będą 
polegać na budowie nowego skrzydła dydaktycznego dla potrzeb 
gimnazjum oraz na remoncie istniejącej części szkoły. 

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej jed-
nostkom samorządu terytorialnego. Gmina Kartuzy zwróciła 
się z prośbą o wsparcie finansowe dla Muzeum Kaszubskiego 
w wysokości 1.000 zł na działalność statutową. Natomiast Po-
wiatowi Kartuskiemu zostanie udzielona kwota w wysokości 
136.000 zł na dodatkowe prace związane z budową drogi Sie-
rakowice–Borucino. 

W Mojuszu powstanie punkt przedszkolny

Z dniem 1 listopada 2011 r. utworzony zostanie punkt przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej w Mojuszu, którego organem prowadzą-
cym jest Gmina Sierakowice.

– Punkt przedszkolny w Mojuszu istnieje od prawie dwóch 
lat, ale do tej pory był prowadzony przez fundację Elementarz 
z Katowic – poinformował radnych Piotr Leszczyński, dyrektor 
ZEAS. – W ramach projektu prowadzonego przez fundację wy-
posażono pomieszczenia w Mojuszu pod istniejące przedszkole. 
Punkt przedszkolny spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Mojusza. W tej chwili uczęszcza tam 20 dzieci 
i warto, aby punkt działał dalej. 

Dzięki działalności punktu przedszkolnego zwiększy się dostęp 
do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkujących 
na wsi.

Sierakowice przystępują 
do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie gminy Sierakowice do 
stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. O korzyściach 
wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu opowiadał wójt 
Tadeusz Kobiela:

– Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny to inicjatywa 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na całym świecie w 
krajach wysoko rozwiniętych tworzy się takie obszary. Do sto-
warzyszenia mają należeć główne miasta wiodące obszaru, czyli: 
Gdańsk, Sopot, Gdynia -  jako lokomotywy gospodarcze, naukowe, 
artystyczne, a do tego obszary przyległe. To powoduje, że taki 
obszar metropolitalny staje się większą dominantą gospodarczą, 
naukową, kulturalną na obszarze kraju. Poza tym metropolia 
może pozyskiwać dodatkowe środki na  rozwój. Nasza gmina 
także mieści się w tym obszarze, gdyż metropolia obejmowałaby 
swoim zasięgiem dawne województwo gdańskie. W najbliższych 
latach czeka nas szereg rozwiązań komunikacyjnych niezależnych 
od nas, gdzie gmina nie jest właścicielem dróg. Mowa tu o budo-
wie obwodnicy wokół Sierakowic, dla której gmina już od ponad 
dwudziestu lat ma rezerwę terenu. Sami jesteśmy za słabi na tego 
typu inwestycję, gdyż jej koszty są zbyt wielkie. To inwestycja co 
najmniej regionalna, a może nawet rządowa. Jest w naszym in-
teresie, aby przynależeć do obszaru metropolitalnego. Nie można 
nas w tym momencie pominąć. Otwieramy sobie szersze pole do 
akcentowania potrzeb. Inne gminy już podjęły stosowne uchwały, 
aby przynależeć do tej grupy silnych, którzy mają decydować o 
rozwoju województwa w najbliższych kilkunastu latach. Jest szansa, 
aby i nasze sprawy też mogły zostać rozwiązane. W stowarzyszeniu 
jesteśmy na prawach równoprawnego członka z takim samym gło-
sem jak Gdańsk, Gdynia czy Sopot. Jedna gmina, powiat to jeden 
głos – powiedział Wójt.  

Nowy projekt unijny dla uczniów klas 1–3

W bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się realizacja kolejnego 
projektu edukacyjnego finansowanego ze środków unijnych pod 
nazwą „Intelekt – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas 
1-3 szkół podstawowych w gminie Sierakowice”. Projekt będzie 
realizowany w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13 w szkołach podsta-
wowych: w Jelonku, Lisich Jamach, Łyśniewie, Mojuszu, Puzdro-
wie, Sierakowicach, Załakowie i zespołach szkół: w Gowidlinie, 
Kamienicy Królewskiej oraz Tuchlinie. 

– W odpowiedzi na konkurs Urzędu Marszałkowskiego złoży-
liśmy wniosek, który otrzymał akceptację – poinformowała Olga 
Walaszkowska, sekretarz gminy. – Projekt jest skierowany do 
wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siera-
kowice. To jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki dofinansowany w stu procentach z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, więc wkład własny gminy nie jest wymagany.   

Wartość dofinansowania wynosi 453.504,30 zł. W ramach pro-
jektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla 360 uczniów gminy. 
Skorzystają na tym dzieci mające problemy z nauką, czyli zagrożone 
dysleksją i mające trudności z matematyką. W szkołach zostaną 
zorganizowane także dodatkowe zajęcia dla dzieci wybitnie uzdol-
nionych. Będą to zajęcia z języka polskiego, nauk matematyczno-
przyrodniczych oraz turystyki i krajoznawstwa.  

Z pozyskanych środków 40 tysięcy złotych przeznaczono na 
doposażenie szkół. 

Nowe nazwy ulic w Sierakowicach 

Powstające osiedle budynków jednorodzinnych w Sierakowicach, 
tuż za osiedlem Wichrowe Wzgórze w kierunku Dąbrowy Puzdrow-
skiej, otrzymało nowe nazwy ulic. I tak ulica, która odchodzi w lewo 
od ulicy Gryfa Pomorskiego otrzymała nazwę Zielone Wzgórze. 
Kolejna, która także odchodzi w lewo od ulicy Gryfa Pomorskiego, 
to ul. Zalesie. Natomiast dwie inne, które odchodzą w prawo od 
ulicy Zalesie, otrzymały nazwy Lipowa i Klonowa. 

Szczegóły na poniższym planie ulic.

Gmina chce przejąć szkołę w Szopie

Na wniosek wójta Tadeusza Kobieli radni przegłosowali uchwałę, 
na mocy której zostanie skrócony okres użyczenia budynku, w 
którym od siedmiu lat funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny 
„Mała Szkoła” w Szopie. Zgodnie z dotychczas obowiązującą umową 
pomiędzy Gminą Sierakowice a Stowarzyszeniem na Rzecz Roz-
woju Sołectwa Bącka Huta, czyli organem prowadzącym szkołę, 
budynek został użyczony do 2017 roku. Uchwała podjęta przez 
radnych skraca ten okres do 30 czerwca 2012 roku. 

AK

Informacja w sprawie obowiązku zgłaszania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Uwaga rolnicy dokonujący 
uboju zwierząt w gospodarstwie
Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce 
na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były hodowane lub 
w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta 
były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta 
w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje 
się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju 
może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może 
podlegać sprzedaży.

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt 
gospodarskich na użytek własny

Zgodnie z krajowymi przepisami co najmniej na 24 godziny przed 
dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie posiadacz zwierzęcia 
(gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę 
jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest 
prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym 
zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powia-
towego lekarza weterynarii ,właściwego ze względu na miejsce 
planowanego uboju, o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Ponadto posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia w biurze 
powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na 
właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia 
uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w ter-
minie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku 
bydła, owiec i kóz, od dnia w którym ubój miał miejsce. W przypadku 
zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć 
paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność 
danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Pra-
widłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie 
skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.

W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym 
gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzy-
mywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno 
być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia.

Dlaczego zgłaszanie uboju zwierząt gospodarskich 
na użytek własny jest ważne?

Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego 
skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz zaopatrywanie 
w żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny 
dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw 
członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich.

Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny, tj. pozyski-
wanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się 
z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością 
przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy, w przypadku świń, 
oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, w przy-
padku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.

Dbaj o bezpieczeństwo żywności spożywanej przez Ciebie 
i Twoich bliskich.

Zgłoszeniu uboju zwierzęcia do ARiMR musi odpowiadać zgło-
szenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Marian Regliński
Inspektor ds. Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Gminy w Sierakowicach
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Podpisanie umowy. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sierakowicach 
podpisało kolejne umowy w ramach realizowanego projektu pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy 
w aglomeracji Sierakowice”.
Kontrakt nr 10. Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno wraz 
z rozbudową SUW. 23 sierpnia br. rozstrzygnięty został przetarg, w wy-
niku którego wybrano wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Instalacyjno 

Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski z siedzibą w Kartuzach. W dniu 
8 września 2011 r. w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Sierakowicach została 
podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania. 

16 września 2011 r. zostały podpisane dwie kolejne umowy. Zgodnie 
z ich założeniami do realizacji wchodzi:  

Kontrakt  nr  5. Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami 
i przepompowniami  ścieków w miejscowościach Widna Góra–Po-
djazy–Amalka. Przetarg na realizację przedmiotowego zadania roz-
strzygnięty został w dniu 31 sierpnia br. Wykonawcą inwestycji zostało 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka 
z o.o. z Kartuz. 
Kontrakt nr 9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Su-
lęczynie. W dniu 16 sierpnia br. w wyniku przeprowadzonego przetargu 
wybrano wykonawcę -  konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o. z Kartuz; członek 
konsorcjum 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne 
i Remontowo-Budowlane  SKIBIŃSKI Mieczysław Skibiński z Sierakowic.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Rębienica–Tuchlino oraz Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice. 
Trwają prace budowlane związane z realizacją kontraktu. Budowane są 
odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Migi – przy 
przepompowni ścieków PM1, Łyśniewo – przy przepompowni ścieków 
PŁ1 i PŁ2 oraz w rejonie oczyszczalni ścieków w Sierakowicach. Roz-
poczęto budowę kanalizacji tłocznej w miejscowości Tuchlino – przy 
zlewni PT1.

Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Siera-
kowice. Zakończono realizację kontraktu. Przygotowywane są dokumenty 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. u z 2011r., Nr 94, poz. 550; Dz. U. z 2011 r., Nr 102, 
poz.. 588; Dz. U. z 2011r., Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 r., Nr 147, poz. 
881; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 889; Dz. U. z 2011r., Nr 171, poz. 1016)  

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Sierakowicach została 
wyznaczona do wykonania zadań związanych z możliwością gło-
sowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Numer Granica obwodu Siedziba Obwodowej
obwodu  Komisji Wyborczej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa
Puzdrowo Nr 32

Zespół Szkół
83-341  Gowidlino
ul. Wyszyńskiego Nr 5

Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
Kamienica Królewska
ul. Królewska Nr 10

Szkoła Podstawowa
Mojusz Nr 23

Szkoła Podstawowa
Lisie Jamy Nr 60 A
(lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

Zespół Szkół 
Tuchlino Nr 16B

Obwieszczenie Wójta Gminy Sierakowice z dnia 5 września 2011 roku
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i grani-
cach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wybor-
czych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy    
Tadeusz Kobiela
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Zarządzenie Nr 92 /2011 Wójta Gminy Sierakowice z dnia  19 września 2011 roku 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie SIERAKOWICE dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania  Nazwa komitetu wyborczego    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 1 w Sierakowicach   

1. Deik  Małgorzata Sierakowice Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej     

2. Holk-Łebińska Jadwiga Mojusz Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Ulenberg Joanna Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Dworak Andrzej Pałubice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska     

5. Treder Anna Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Walkusz Bogusława Paczewo spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Laska Mariusz Sierakowice wskazany przez Wójta Gminy     

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 2 w Sierakowicach   

1. Lis Katarzyna Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Holk-Łebiński Stanisław  Mojusz Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Józefczuk Zofia Puzdrowo  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Grzenkowicz Beata Sierakowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Treder Angelika Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego     

6. Kotlenga Aneta Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Bulczak Maria Sierakowice wskazana przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 3 w Sierakowicach   

1. Gafka Anna Puzdrowo Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Mielewczyk Karolina Paczewo Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Łęcka Maria Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Bławat Marianna Sierakowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Miotk Danuta Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Okroj Bogumiła Lisie Jamy spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Mielewczyk Iwona Paczewo wskazana przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 4 w Sierakowicach   

1. Syldatk Monika Sierakowice Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Jażdżewska Daria Sierakowice Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Reclaw Lidia Sierakowice Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Kobiela Natalia Sosnowa Góra Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Witbrot Magdalena Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Recław Amelia Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Piotrowska Izabella Sierakowice wskazana przez Wójta Gminy    

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w  gminie SIERAKOWICE

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

§ 1
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. powołuje się w gmi-
nie SIERAKOWICE obwodowe komisje wyborcze w składach 
określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 5 w Puzdrowie   

1. Gilmajster Stanisław Puzdrowo Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Frankowski Tomasz Mojusz Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Woźniak Szymon Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Teclaf Jan Szopa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Sikora Ewa Puzdrowo  spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Formela Kornelia Tuchlino spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Lis Emilia Tuchlino wskazana przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 6 w Gowidlinie   

1. Roszkowska Małgorzata Gowidlino Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Konkel Ewelina Gowidlino Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Woźniak Wojciech Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Gilmajster Patrycja Gowidlino Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Zengerska Katarzyna Gowidlino spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Szulc Mateusz Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Wróblewski Adam Sierakowice wskazany przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 7 w Kamienicy Królewskiej  

1. Deik Natalia Sierakowice Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Borek Natalia Kamienica Królewska Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Lehmann Anna Puzdrowo Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Brzeska Paulina Pałubice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Reiter Patrycja Mojusz spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Piekarski Łukasz Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Zengerski Piotr Gowidlino wskazany przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 8 w Mojuszu   

1. Cyman Bernard Sierakowice Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Reclaf Jerzy Mojusz Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Leik Lucyna Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Bir Dorota Sierakowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Młyńska Janina Mojusz spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Serkowska Renata Bącka Huta spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Breza Kazimiera Sierakowice wskazana przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 9 w Lisich Jamach   

1. Mielewczyk Beata Sierakowice Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Borecka Martyna Sierakowice Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Ulenberg Alicja Nowa Ameryka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Potraca Anna Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Grzenkowicz Marcin Sierakowice spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Kulwikowski Daniel Tuchlino spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Miotk Teresa Mojuszewska Huta wskazana przez Wójta Gminy    

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 10 w Tuchlinie   

1. Reclaf Stanisław Sierakowice Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej    

2. Gołąbek Weronika Mojusz Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza    

3. Grzybowska Anna Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość    

4. Damaszk Danuta Rębienica Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska    

5. Kulwikowska Paulina Tuchlino spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

6. Młyńska Maria Mojusz spośród wyborców – art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego    

7. Gliszczyńska Bożena Sierakowice wskazana przez Wójta Gminy  
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Lista nr 1 - Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość 

1. Szczypińska Jolanta, pielęgniarka dyplo-
mowana, Słupsk, członek PiS 
2. Śniadek Janusz, inżynier mechanik, Gdy-
nia, nie należy do partii politycznej 
3. Arciszewska-Mielewczyk Dorota, ekono-
mista, Gdynia, członek PiS
4. Sellin Jarosław, urzędnik państwowy, 
Gdańsk, członek PiS 
5. Kozak Zbigniew, inżynier informatyk, 
Gdynia, członek PiS  
6. Stanke Piotr, politolog, Chojnice, czło-
nek PiS  
7. Bonkowski Waldemar, przedsiębiorca 
rolny, Rekownica, członek PiS  
8. Herbowska Grażyna, lekarz, Toruń, czło-
nek PiS 
9. Barzowski Jerzy, politolog, Rzepnica, 
członek PiS  
10. Łuczyk Mariusz, nauczyciel, Miastko, 
członek PiS  
11. Horała Marcin, prawnik, Gdynia, czło-
nek PiS  
12. Stróżyk Michał, dziennikarz, Rumia, 
członek PiS  
13. Śliwicki Adam, zarządca nieruchomości, 
Świecino, członek PiS  
14. Naczk Jan, mechanik, Lębork, czło-
nek PiS  
15. Chajnowska-Włodarska Krystyna, me-
nager, Babilon, członek PiS  
16. Kowalewski Grzegorz, przedsiębiorca, 
Miechucino, nie należy do partii politycz-
nej 
17. Kińczyk Krzysztof, politolog, Dobrzewino, 
nie należy do partii politycznej 
18. Wetta Krzysztof, nauczyciel, Lębork, 
członek PiS  
19. Klepacka Iwona, doradca finansowy, 
Gdynia, członek PiS  
20. Mackiewicz-Sasiak Violetta, pielęgniarka, 
Reda, członek PiS  
21. Kępka Teresa, księgowa, Wejherowo, nie 
należy do partii politycznej 
22. Maciejewski Dariusz, przedsiębiorca, 
Gdańsk, nie należy do partii politycznej 
23. Saulski Arkady, publicysta, Rumia, 
członek PiS  
24. Wendt Kinga, student, Świecino, nie 
należy do partii politycznej 

25. Szulist Grażyna, urzędnik państwowy, 
Kościerzyna, członek PiS 
26. Kaczyńska Mirosława, ekonomista, Lę-
bork, członek PiS  
27. Ławrukajtis Beata,  ekonomista, Rumia, 
nie należy do partii politycznej 
28. Kujawski Robert,  prawnik, Słupsk, 
członek PiS  

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy 
Polska Jest Najważniejsza  

1. Jakubiak Elżbieta, pedagog, Popowo Par-
cele, członek PJN 
2. Makowski Marek, przedsiębiorca, Gdynia, 
członek PJN
3. Adamczyk Bogdan, grafik komputerowy, 
Bytów, członek PJN 
4. Kuczmarski Dariusz, dziennikarz, Rumia, 
członek PJN 
5. Nowak Włodzimierz, informatyk, Słupsk, 
członek PJN  
6. Fikus Piotr, przedsiębiorca, Chwaszczyno, 
nie należy do partii politycznej 
7. Urla Zdzisław, inżynier, Gdynia, czło-
nek PJN 
8. Kujawska Wiesława, nauczyciel, Minko-
wice, nie należy do partii politycznej 
9. Wójcik Józef, nawigator, Rumia, czło-
nek PJN
10. Nowak Piotr, ekonomista, Gdynia, nie 
należy do partii politycznej 
11. Połoński Marek, ekonomista, Lębork, nie 
należy do partii politycznej 
12. Kwaśniewski Adam, przedsiębiorca, 
Wejherowo, członek PJN 
13. Markowski Paweł, ekonomista, Kępice, 
członek PJN  
14. Dera Zofia, technik rolny, Kozy, czło-
nek PJN  
15. Ćwik Jolanta, ekonomista, Kołczygłowy, 
członek PJN  
16. Lis Anna, przedsiębiorca, Nowęcin, nie 
należy do partii politycznej 
17. Serema Wiesława, pielęgniarka, Rumia, 
nie należy do partii politycznej 
18. Schröder Michał, przedsiębiorca, Mosty, 
nie należy do partii politycznej 
19. Labuda Maria, rencistka, Wysin, nie 
należy do partii politycznej 
20. Michnal Krzysztof, przedsiębiorca, Ru-
mia, członek PJN  

21. Bielicki Wojciech, lekarz, Gdańsk, czło-
nek PJN  
22. Grygiel-Bagińska Gabriela, emeryt, 
Gdynia, nie należy do partii politycznej 
23. Korus Czesław, dziennikarz, Kędzierzyn-
Koźle, nie należy do partii politycznej 
24. Kwaśniewska Agnieszka, ekonomista, Wej-
herowo, nie należy do partii politycznej 
25. Look Lilianna, geodeta, Władysławek, 
członek PJN  
26. Kraszewska Aleksandra, manager, 
Słupsk, nie należy do partii politycznej 
27. Cegłowska Kazimiera, emeryt, Gdynia, 
nie należy do partii politycznej 
28. Cempel Bernadeta, nauczyciel, Gdynia, 
nie należy do partii politycznej 

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej  

1. Miller Leszek, politolog, Warszawa, czło-
nek SLD 
2. Gardias Dorota, pielęgniarka, Słupsk, nie 
należy do partii politycznej 
3. Kowalik Jacek, nauczyciel, Chojnice, 
członek SLD 
4. Falkowski Mariusz, ekonomista, Gdynia, 
członek SLD 
5. Gontarek Piotr, administratywista, Lębork, 
członek SLD 
6. Maj Marta, przedsiębiorca, Rumia, czło-
nek SLD 
7. Różański Andrzej, przedsiębiorca, Gdynia, 
członek SLD 
8. Maciejewska Beata, ekonomistka, Słupsk, 
członek SLD 
9. Sokołowski Krzysztof, przedsiębiorca, 
Wejherowo, członek SLD 
10. Woźniak Teresa, przedsiębiorca, Debrz-
no, członek SLD 
11. Kaszuba Bronisław, emeryt, Chmielno, 
członek SLD 
12. Piskorski Zdzisław, inżynier, Człuchów, 
nie należy do partii politycznej 
13. Kieza Iwona, przedsiębiorca, Gdańsk, 
członek SLD 
14. Senger Ryszard, prawnik, Lipusz, czło-
nek SLD 
15. Zalas Krystian, historyk, Słupsk, czło-
nek SLD 
16. Kuchta Anna, studentka, Kolonia, nie 
należy do partii politycznej 

Dziewiątego października po raz kolejny Polacy wybiorą swoich 
przedstawicieli – 460 posłów i 100 senatorów – do dwuizbowego 
parlamentu. Tegoroczne wybory będą pierwszymi, które zostaną 
przeprowadzone według nowego kodeksu wyborczego.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza obowiązujący od 1 
sierpnia kodeks wyborczy to: jednomandatowe okręgi wyborcze do 
senatu, ujednolicone godziny głosowania we wszystkich rodzajach 
wyborów, również dwudniowych (lokale wyborcze podczas tego-
rocznego głosowania będą otwarte w godz. 7-21) oraz głosowanie 

korespondencyjne (dla wyborców przebywających za granicą) 
i głosowanie przez pełnomocnika (dla wyborców niepełnospraw-
nych i wyborców powyżej 75. roku życia). 

W głosowaniu do sejmu o 14 mandatów z okręgu wyborczego 
nr 26 walczy 188 kandydatów na posłów. Poniżej podajemy ich 
nazwiska. Okręg wyborczy nr 26 obejmuje powiaty: bytowski, 
chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, 
wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk. 
Głosujemy tylko na jednego kandydata.  

Wybory parlamentarne 2011
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17. Blindow Dagmara, przedsiębiorca, Wej-
herowo, członek SLD 
18. Kozłowski Wacław, inżynier, Kołczygło-
wy, członek SLD 
19. Konarska Kinga, handlowiec, Gdańsk, 
członek SLD 
20. Bowszys Jarosława, przedsiębiorca, 
Gdańsk, członek KPEiR 
21. Gajowy Michał, pedagog, Gdynia, czło-
nek SLD 
22. Bysewska Teresa, przedsiębiorca, Gdy-
nia, nie należy do partii politycznej 
23. Bochra Maciej, student, Rumia, nie na-
leży do partii politycznej 
24. Pingot Agnieszka, manager, Gdynia, 
członek SLD 
25. Wojnowski Arkadiusz, przedsiębiorca, 
Karwia, członek SLD 
26. Skowron Karolina, socjolożka, Warszawa, 
członek partii Zieloni 2004 
27. Jaworski Jerzy, ekonomista, Gdynia, 
członek KPEiR 
28. Taube Stanisław, technik, Gdynia, czło-
nek SLD 

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy 
Ruch Palikota  

1. Biedroń Robert, politolog, Warszawa, nie 
należy do partii politycznej 
2. Gromadzki Jarosław, informatyk, Słupsk, 
członek partii Ruch Palikota 
3. Golonek Agnieszka, ekonomista, Małkowo, 
nie należy do partii politycznej 
4. Nowak Sławomir, inż. budownictwa, 
Gdynia, członek partii RP 
5. Milewczyk Jarosław, politolog, Lębork, 
członek partii RP  
6. Popielski Andrzej, elektryk, Gdynia, nie 
należy do partii politycznej 
7. Kruk Tomasz, informatyk, Czarne, nie 
należy do partii politycznej 
8. Grodziski Artur, handlowiec, Chojnice, 
członek partii RP
9. Depczyński Rafał, prawnik, Gdynia, nie 
należy do partii politycznej 
10. Krzemiński Michał, nauczyciel, Reda, 
członek partii RP  
11. Terkiewicz Daria, sekretarka, Damnica, 
członek partii RP
12. Komar Barbara, socjolog, Gdynia, czło-
nek partii RP 
13. Darnowska Monika, pedagog, Rumia, nie 
należy do partii politycznej 
14. Pardyka Justyna, handlowiec, Gdynia, 
nie należy do partii politycznej 
15. Marks Mateusz, student, Gdynia, nie 
należy do partii politycznej 
16. Olszewska Marta, psycholog, Chojnice, 
członek partii RP 
17. Janowicz Katarzyna, księgowa, Gdynia, 
nie należy do partii politycznej 
18. Suss Anna, ekonomista, Objazda, członek 
partii RP 
19. Szymczak Sławomir, technik mechanik, 
Słupsk, nie należy do partii politycznej 

24. Holak Ewa, pedagog, Wejherowo, nie 
należy do partii politycznej 
25. Gniazdowska Elżbieta, inżynier rolnik, 
Karwieńskie Błota II, członek PSL 
26. Dorniak Tomasz, inżynier środowiska, 
Żukowo, nie należy do partii politycznej 
27. Stencel Janusz, przedsiębiorca, Gdańsk, 
członek PSL 
28. Sahajdak Jadwiga, nauczyciel, Kępice, 
członek PSL 

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy 
Polska Partia Pracy - Sierpień 80 

1. Meyer Mieczysław, emeryt, Linia, członek 
PPP - Sierpień 80 
2. Kamińska Elżbieta, położna, Rowy, czło-
nek PPP - Sierpień 80  
3. Ewiak Sławomir, glazurnik, Rowy, czło-
nek PPP - Sierpień 80 
4. Hordyniec Waldemar, menadżer, Słupsk, 
członek PPP - Sierpień 80 
5. Kowalko Małgorzata, menadżer, Wielka 
Wieś, członek PPP - Sierpień 80  
6. Gałecka Beata, szwacz, Kępice, członek 
PPP - Sierpień 80  
7. Cieślik Krzysztof, ślusarz, Objazda, czło-
nek PPP - Sierpień 80 
8. Sajna Mariola, garbarz, Kępice, członek 
PPP - Sierpień 80 
9. Leśniak Agata, menadżer, Wielka Wieś, 
członek PPP - Sierpień 80 
10. Daduń Kamila, technik technologii ży-
wienia, Bytów, członek PPP - Sierpień 80 
11. Kościelna Regina, gospodyni domowa, 
Budowo, członek PPP - Sierpień 80 
12. Daduń Franciszek, rybak, Budowo, czło-
nek PPP - Sierpień 80 
13. Kazimierczak Jerzy, mechanik, Objazda, 
członek PPP - Sierpień 80 
14. Łunieski Piotr, elektryk, Twarogi, nie 
należy do partii politycznej 
15. Gabrych Edyta, krawcowa, Kępice, czło-
nek PPP - Sierpień 80 
16. Kryszałowicz Tomasz, kucharz, Ustka, 
członek PPP - Sierpień 80 
17. Ossowski Andrzej, emeryt, Włocławek, 
członek PPP - Sierpień 80 
18. Drążkowski Wojciech, kucharz, Gru-
dziądz, nie należy do partii politycznej 
19. Dubiel Irena, magazynier, Kępice, czło-
nek PPP - Sierpień 80 
20. Bruska Beata, handlowiec, Kępice, czło-
nek PPP - Sierpień 80  
21. Bonat Mateusz, technik technologii drew-
na, Słupsk, członek PPP - Sierpień 80 

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP  

1. Biernacki Marek, prawnik, Gdynia, czło-
nek PO RP 
2. Aziewicz Tadeusz, ekonomista, Gdynia, 
członek PO RP 
3. Kłosin Krystyna, ekonomista, Rumia, 
członek PO RP 

20. Wirkus Marcin, informatyk, Damnica, 
członek partii RP  
21. Richert Tomasz, student, Gdynia, nie 
należy do partii politycznej 
22. Wiśniewska Barbara, ekonomista, Słupsk, 
nie należy do partii politycznej 
23. Popielska-Kozieł Alina, ekonomista, Gdy-
nia, nie należy do partii politycznej 
24. Milewczyk Grzegorz, technolog uzdat-
niania wody i oczyszczania ścieków, Red-
kowice, członek partii RP  
25. Jabłoński Tomasz, handlowiec, Rumia, 
nie należy do partii politycznej 
26. Suss Lidia, inż. budownictwa, Objazda, 
nie należy do partii politycznej 
27. Bujko Ziemowit, przedsiębiorca, Gdynia, 
członek partii RACJA Polskiej Lewicy 

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe  

1. Bujanowicz Stanisława, inżynier rolnik, 
Bożepole Wielkie, członek PSL 
2. Kupcewicz Janusz, nauczyciel, Gdynia, 
nie należy do partii politycznej 
3. Lewna Hubert, rolnik, Łączyńska Huta, 
nie należy do partii politycznej 
4. Doering Henryk, ekonomista, Białogóra, 
członek PSL 
5. Wąsikowski Leszek, rolnik, Nadziejewo, 
członek PSL 
6. Elzanowski Czesław, inżynier zootechnik, 
Słupsk, członek PSL 
7. Szatkowski Radosław, inżynier rolnik, 
Reda, członek PSL 
8. Batruch Mirosław, nauczyciel, Miastko, 
członek PSL 
9. Pajura Krystyna, ekonomista, Gdynia, 
członek PSL 
10. Pruszak Krzysztof, politolog, Obliwice, 
członek PSL 
11. Kołodziejski Zdzisław, inżynier zootech-
nik, Wieszyno, członek PSL 
12. Bławat Jerzy, ekonomista, Kościerzyna, 
nie należy do partii politycznej 
13. Zawadzki Leszek, mechanik, Chojnice, 
członek PSL 
14. Chyłek Alina, rolnik, Lębork, członek PSL 
15. Dańczak Eugeniusz, inżynier zootechnik, 
Motarzyno, członek PSL 
16. Raduński Andrzej, dziennikarz, Gdańsk, 
nie należy do partii politycznej 
17. Konczanin Bogusława, położna, Człu-
chów, członek PSL 
18. Kurecki Bogdan, rolnik, Zamek Kiszew-
ski, członek PSL 
19. Lesner Janusz, ekonomista, Reda, czło-
nek PSL 
20. Szpakowski Jerzy, inżynier transportu, 
Studzienice, członek PSL 
21. Wiktorowicz-Czapla Elżbieta, nauczyciel, 
Lębork, członek PSL 
22. Wirkus Katarzyna, pedagog, Rzepnica, 
członek PSL 
23. Babińska Hanna, inżynier rolnik, Choj-
nice, nie należy do partii politycznej ☞
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Już po raz trzeci radni przyznali 
nagrody najlepszym absolwen-
tom szkoły podstawowej i gim-
nazjum w gminie Sierakowice. 
Wręczenie nagród nastapiło 
podczas wrześniowej sesji Rady 
Gminy, przy udziale rodziców 
nagrodzonych i wyróżnionych 
absolwentów. 

– Ten konkurs jest logiczną 
konsekwencją polityki edu-
kacyjnej gminy Sierakowice 
– powiedział Witold Sildatk, 
przewodniczący komisji ds. 
oświaty i pomocy społecznej, 
jednocześnie pomysłodawca 
konkursu. – Wcześniej pan 
Wójt wprowadził stypendium 
dla uczniów liceów i studentów, 
a my zdecydowaliśmy się ufun-

4. Plocke Kazimierz, inżynier rolnik, Kłanino, 
członek PO RP 
5. Hoppe Teresa, inżynier ogrodnik, Gdynia, 
nie należy do partii politycznej 
6. Konwiński Zbigniew, menadżer, Słupsk, 
członek PO RP 
7. Lamczyk Stanisław, politolog, Somonino, 
członek PO RP 
8. Budnik Jerzy, administratywista, Wejhe-
rowo, członek PO RP 
9. Zajączkowska Alicja, nauczyciel, Lębork, 
członek PO RP 
10. Lisowska Bożenna, inżynier budownic-
twa, Człuchów, członek PO RP 
11. Leik Adam, urzędnik, Bytów, członek 
PO RP 
12. Mikulska Nathalie, student, Gdynia, 
członek PO RP 
13. Redzimski Leszek, socjolog, Chojnice, 
członek PO RP  
14. Kardaś Jadwiga, kierowca, Grabno, 
członek PO RP 
15. Grzeszczuk Halina, inżynier budownic-
twa, Reda, członek PO RP 
16. Szczepański Marek, prawnik, Chojnice, 
członek PO RP 

17. Nowak Adam, inżynier leśnik, Cewice, 
członek PO RP 
18. Kamińska Joanna, pedagog resocjalizacji, 
Żukowo, członek PO RP 
19. Piaskowska Hanna, przedsiębiorca, 
Kościerska Huta, nie należy do partii po-
litycznej 
20. Zabrocki Dariusz, kurator sądowy, Pa-
sieka, członek PO RP  
21. Kaźmierski Mirosław, ekonomista, Sie-
mianice, członek PO RP 
22. Holc Anna, spedytor, Banino, nie należy 
do partii politycznej 
23. Aftanasiuk-Biedrzycka Alicja, przedsię-
biorca, Jastrzębia Góra, członek PO RP 
24. Kalinowska Jolanta, zarządca nierucho-
mości, Gdynia, członek partii „Socjaldemo-
kracja Polska” 
25. Daduń Mirosława, ekonomista, Gdynia, 
członek PO RP 
26. Kreft Janusz, starszy maszynista, Strze-
bielino Osiedle, członek PO RP 
27. Singer Elżbieta, ekonomista, Brusy, czło-
nek PO RP 
28. Szumełda Radomir, przedsiębiorca, So-
pot, członek PO RP 

Senatorów będziemy wybierać w stu 
okręgach jednomandatowych. Każdy 
komitet wyborczy mógł zgłosić tylko jed-
nego kandydata na senatora i również wy-
borcy głosują tylko na jednego kandydata. 
W okręgu wyborczym nr 63 obejmującym 
powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, 
kartuski i kościerski o jeden mandat będzie 
się ubiegało pięciu kandydatów: 
1. Gierszewska Joanna, KW Polska Jest 
Najważniejsza, prawnik, Chojnice, członek 
partii PJN 
2. Łoś Remigiusz, KW Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, ekonomista, Kościerzyna, 
członek partii SLD 
3. Talewski Zbigniew, Komitet Wyborczy 
Wyborców Dla Pomorza... Dla Polski, po-
litolog, Borowy Młyn, nie należy do partii 
politycznej 
4. Wasielewski Dariusz, KW Prawo i Spra-
wiedliwość, dziennikarz, Gdańsk, nie należy 
do partii politycznej 
5. Zaborowski Roman, KW Platforma Oby-
watelska RP, inż. budownictwa lądowego, 
Dąbie, członek partii Platforma Obywatel-
ska RP.

Na podst. informacji PKW oprac. AK

☞

Najlepsi absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nagrodzeni

z aktów niestety nie spełniał 
wymogów formalnych, więc 
zostały cztery. 

Tytuł „Najlepszego z naj-
lepszych” na poziomie szkoły 
podstawowej otrzymał Michał 
Szostek - absolwent SP w Sie-
rakowicach, a na poziomie 
gimnazjum – Martyna Wenta 
- absolwentka gimnazjum w Sie-
rakowicach. Każdy z nagrodzo-
nych uczniów otrzymał nagrodę 
o wartości 800 zł, którą sam 
sobie wybrał.  

Radni przyznali także wy-
różnienia Aleksandrze Sychta 
– absolwentce SP w Sierakowi-
cach i Monice Młyńskiej – ab-
solwentce gimnazjum w Siera-
kowicach. Monika Młyńska

Michał Szostek

Aleksandra Sychta

Martyna Wenta

dować nagrody dla uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjów. Przypomnę, że aby 
zostać nominowanym należało 
w ciagu trzech lat, czyli w szko-
le podstawowej w klasach 4-6 
i w gimnazjum w klasach 1-3, 
uzyskać za wszystkie semestry 
średnią ocen minimum 5,0 oraz 
wyróżnić się w konkursach 
organizowanych przez kura-
torium oświaty, konkursach 
sportowych i artystycznych. 
Decyzję o ostatecznej nominacji 
danego ucznia podejmowała 
Rada Gminy z dyrektorem szko-
ły. W minionym roku szkolnym 
2010/11 do komisji ds. oświaty 
i pomocy społecznej wpłynę-
ło 5 aktów nominacji. Jeden 

Nagrody i wyróżnienia wrę-
czył wójt Tadeusz Kobiela, który 
pogratulował młodzieży sukce-
sów edukacyjnych, a rodzicom 
tak zdolnych latorośli.

Tekst i foto: AK
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Pięciolecie powstania 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Wielkie święto w Szklanej
Minęło pięć lat od momentu przekształcenia Przedszkola Specjalnego w Szklanej 
w Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Z tej okazji 23 września odbyła się 
uroczystość rocznicowa, którą zaszczycili przyjaciele placówki w osobach po-
morskich parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, 
dyrektorów szkół i rodziców podopiecznych. 

– Dziś obchodzimy piątą rocznicę istnienia ORW w Szklanej – powiedziała Julita 
Krzebietke, dyrektor ośrodka. – Początki, jak w każdym przedsięwzięciu bywają 
trudne. Życzliwość ludzi wrażliwych na krzywdę innych sprawiła, że doszliśmy 
do stanu obecnego. Największym problemem, z którym się borykaliśmy był brak 
bazy dydaktycznej. W 2009 r. udało nam się pozyskać fundusze na rozbudowę 
istniejącej placówki. I w tym momencie chciałabym gorąco podziękować tym, 
którzy od samego początku dawali nam nadzieję, że nasze marzenia mogą się 
spełnić i tym, którzy sprawili, że właśnie dzisiaj możemy pochwalić się nowo-
czesną placówką. Myślę tu o państwu Teresie i Kazimierzu Woźniakach, o prof. 
Brunonie Synaku, o eurodeputowanym Janie Kozłowskim, a także wójcie gminy 
Sierakowice Tadeuszu Kobieli. 

Przedszkole Specjalne powstało w 2000 roku i przez cały czas działalności 
skupiało dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Dzięki przekształceniu placówki w ośro-
dek rewalidacyjno-wychowawczy w 2006 r., podopieczni mogą kontynuować tu 
edukację do ukończenia 25 roku życia. Na chwilę obecną ORW obejmuje opieką 
75 podopiecznych z niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach zajęć eduka-
cyjnych dzieci i młodzież mają zapewnioną bezpłatną terapię rehabilitacyjną, 
logopedyczną, psychologiczną, a także uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych. Do grona pracowników placówki dołączył ostatnio także 
personel medyczny – pielęgniarka oraz lekarz rehabilitant. 

– Przy takich okazjach jak dzisiaj nie sposób nie mówić o tych, którzy są 
tutaj najważniejsi; o naszych podopiecznych – kontynuowała Julita Krzebietke. 
– To przecież ich marzeniami wypełniony jest każdy zakamarek tej placówki. To 
ośrodek jest dla nich miejscem, gdzie pokonują kolejne mosty. To tu zapominają 
o osamotnieniu i bezradności, która tak często towarzyszy im w codziennym 
życiu. A przecież każdy z nas chce być kochany i mieć poczucie, że żyje dla 
innych. Są to najcudowniejsze istoty na świecie: niezakłamane, życzliwe i spon-
taniczne. Uczą nas, jakie są prawdziwe wartości w życiu i jak należy traktować 
człowieka, który stoi tuż obok nas. 

Zwracając się do rodziców, dyrektor ośrodka dodała: – To wy dajecie im to, co 
najcenniejsze: bezgraniczną i bezinteresowną miłość. Nikt z nas nie jest w stanie 
zrozumieć, ile tak naprawdę potrzeba siły i determinacji, żeby opiekować się 
dzieckiem niepełnosprawnym. Jesteście niezwykłymi rodzicami, choć zapewne 
czasami wolelibyście być zwyczajną mamą i zwyczajnym tatą. Wasze dzieci 
odmieniły niejedno życie: moje, pedagogów, opiekunów, bo nie da się z nimi 
pracować bez emocji. Trzeba sercem. 

Zaproszeni goście obejrzeli niezwykły film przygotowany przez nauczycieli 
placówki. Film pokazuje jeden dzień z życia ośrodka widziany oczami dziecka 
z autyzmem. 

Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie Kazimierza Woźniaka Złotym 
Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną. Odznaczenie przyznał 
prezydent Bronisław Komorowski, a aktu dekoracji dokonał Roman Zaborowski, 
wojewoda pomorski.   

Podczas tej niezwykle wzruszającej uroczystości nie zbrakło podziękowań skiero-
wanych do przyjaciół i darczyńców ośrodka. Podziękowania odebrali m.in. państwo 
Teresa i Kazimierz Woźniakowie – założyciele fundacji „Uśmiech Dziecka”.

Jak się okazuje, fundacja która jest organem prowadzącym placówkę w Szkla-
nej nie zamierza poprzestać na dotychczasowych osiągnięciach. W planach jest 
rozbudowa i przekształcenie ośrodka w placówkę rehabilitacyjno-opiekuńczą. 
Kompleks będzie składał się z pięciu połączonych ze sobą budynków, w których 
znajdować się będą gabinety rehabilitacyjne, administracja, dom całodobowej 
opieki łącznie z mieszkaniami socjalnymi, a także warsztaty terapii zajęciowej. 
Dzięki temu podopieczni ośrodka zyskają pewność, że gdy zabraknie najbliższych, 
oni nie zostaną sami. 

Tekst i foto: AK

Podopieczni ośrodka z wychowawcami

Roman Zaborowski dekoruje Kazimierza Woźniaka 
Złotym Krzyżem Zasługi 

Wiesław Byczkowski – wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego, Roman Zaborowski – wojewoda pomorski, 

Marek Biernacki – poseł, Mieczysław Woźniak – 
przewodniczący rady powiatu kartuskiego 

i Kazimierz Woźniak – właściciel firmy Elwoz

Stefan Czaja (z lewej) – prezes fundacji „Uśmiech Dziecka”, 
Julita Krzebietke – dyrektor ORW i Tadeusz Kobiela – 

wójt gminy
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W Sierakowicach powstaje Orlik 
Przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach powstaje kolejny kompleks boisk Orlik. 
Jest to trzeci Orlik w naszej gminie (po Kamienicy Królewskiej i Gowidlinie). 
Sierakowicki kompleks boisk będzie się jednak różnił od dwóch pozostałych 
dodatkową funkcją, a mianowicie w sezonie jesienno-zimowym na mniejszym 
boisku powstanie sztuczne lodowisko.

Kompleks Orlik tworzą dwa boiska: jedno do gry w piłkę nożną o wymiarach 30 
x 62 m; drugie wielofunkcyjne o wymiarach 19 m x 32 m oraz budynek, w którym 
będą się znajdować pomieszczenia magazynowe, szatnie i zaplecze socjalne. 

Wykonawcą inwestycji jest firma „Kaszub” z Kiełpina, a koszt budowy boisk 
i budynku to niespełna 1,5 mln zł. Prace budowlane mają zakończyć się naj-
prawdopodobniej na początku grudnia.  

Gmina Sierakowice znalazła się w gronie 123 gmin z całej Polski, które otrzy-
mają dofinansowanie na budowę tzw. białego Orlika, czyli sztucznego lodowiska. 
Na mniejszym z boisk, na bazie powstającego Orlika, zostaną zamontowane 
specjalne maty chłodnicze, które umożliwią jazdę na łyżwach, nawet w tem-
peraturze do plus 10 stopni Celsjusza. Dodatkowo ustawione zostaną bandy na 
całym obwodzie lodowiska. 

Koszt takiego lodowiska to ok. 600 tys. zł, z czego połowę finansuje Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Realizacja, z chwilą wyłonienia wykonawcy w drodze 
przetargu, trwa około trzech tygodni. Lodowisko ma zostać udostępnione dzieciom 
i młodzieży w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym. 

Ale budowa Orlika to nie jedyna inwestycja zaplanowana przy Szkole Pod-
stawowej. W przyszłym roku rozpocznie się realizacja kolejnego projektu pole-

gającego na zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. 
Powstanie tam „Ogród rekreacji i edukacji” – nowe 
miejsce do spacerów i wypoczynku dla mieszkańców 
Sierakowic. Teren przy szkole zostanie obsadzony 
drzewami i krzewami. Dzieci będą pielęgnować 
roślinność, uczyć się rozpoznawać gatunki roślin 
i obserwować zmieniające się pory roku. Przy szko-
le powstaną także spacerniaki i miasteczko ruchu 
drogowego – miejsce, gdzie uczniowie będą zdawać 
egzaminy na kartę rowerową. 

Tekst i foto: AK

Turnus rehabilitacyjny 
w Jastrzębiej Górze

Pierwszą połowę września kilkunastu pod-
opiecznych stowarzyszenia spędziło na tur-
nusie rehabilitacyjnym w ośrodku „Hutnik” 
w Jastrzębiej Górze. Kuracjusze korzystali 
z zabiegów usprawniających i leczenia kli-
matycznego. A ponieważ pogoda dopisała, 
nie zabrakło wycieczek. Sponowcy zwie-
dzili Rozewie i Hel. Byli m.in. w fokarium 
i płynęli kutrem rybackim. Podczas całego 
pobytu kuracjusze mieli zapewnioną facho-
wą opiekę medyczną. Do domów powrócili 
wypoczęci i z dobrymi wspomnieniami. 

Studentki ASP dla niepełnosprawnych
Podczas środowego spotkania 21 września 
gośćmi stowarzyszenia były dwie studentki 
piątego roku architektury wnętrz Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku:  sierakowiczanka 
– Katarzyna Karbińska i gdańszczanka – Jowita 
Ciszewska. Studentki zaprojektowały kuch-
nię dla osób poruszających się na wózkach. 
Efekty pracy zaprezentowały sponowcom 
z Sierakowic. 

Projekt kuchni bez barier DisKee zdobył 
główną nagrodę w prestiżowym międzyna-
rodowym konkursie International Design 
Award. Sukces tym większy, że była to 
jedyna nagrodzona praca z Europy. 

W projekcie kuchni Kasia i Jowita za-
stosowały szereg nowatorskich rozwiązań 
mających usprawnić przygotowywanie 
posiłków osobom niepełnosprawnym na 
wózkach. Zaproponowane przez dziewczęta 
rozwiązania są proste i niezwykle funkcjo-
nalne, co powoduje, że mogłyby znaleźć 
zastosowanie na szerokiej płaszczyźnie 
życia codziennego. W tej chwili projektantki 
czekają na odzew producentów zaintereso-
wanych tą nietypową inicjatywą.  
Foto: AK                                         AK

Z działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
20-lecie SPON 
w Sopocie

14 września z okazji 20-lecia powstania 
SPON-u odbyło się w Urzędzie Miasta 
w Sopocie sympozjum. Uczestniczyło w nim 
dziesięcioro reprezentantów sierakowickiej 
filii stowarzyszenia. 

Podczas sympozjum podsumowano do-
tychczasową działalność stowarzyszenia 
i dyskutowano na temat problemów zwią-
zanych z niepełnosprawnością. 

Marzena Korzeniewska, szefowa sierako-
wickiej filii SPON, odebrała wyróżnienie od 
Wojewody Pomorskiego, list gratulacyjny 
od prezydenta Sopotu Jacka Karnowskie-
go oraz podziękowania od władz SPON 
w Sopocie.  

Dwa dni później w restauracji sopockiego 
Hotelu Haffner odbył się bal charytatywny, 
połączony z aukcją obrazów i loterią fanto-
wą. Dochód z biletów i aukcji przeznaczony 
został na remont i adaptację siedziby Sto-
warzyszenia oraz dofinansowanie kosztów 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, za-
równo dorosłych, jak i dzieci. 



139 (255) wrzesień 2011 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

W Paczewie powstanie 
świetlica wiejska
Mieszkańcy wsi i sołectwa Paczewo już niedługo docze-
kają się świetlicy wiejskiej. Na pomieszczenia świetlico-
we zostanie zaadaptowane poddasze budynku dawnej 
szkoły. W pomieszczeniach znajdować się będzie także 
siedziba tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. 

Prace budowlane będą polegać m.in. na wzmoc-
nieniu konstrukcji stropu drewnianego, wymianie 
konstrukcji i pokrycia dachu oraz ociepleniu całego 
budynku. Dobudowana zostanie klatka schodowa, 
a pomieszczenia na poddaszu zostaną zaadaptowa-
ne na świetlicę. Wykonawcą inwestycji jest firma 
ogólnobudowlana z Rekowa. Koszt inwestycji to ok. 
290 tys. zł. 

AK
Foto: AK

Święto Folkloru w Pakosławiu 
i Domachowie 
Słońce i piękna pogoda towarzyszyły Pierwszemu Festiwalowi Tradycji i Folkloru, 
który odbywał się 10 września nad Zalewem „Pakosław” i 11 września w Doma-
chowie, gdzie został zaproszony Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE” 
oraz Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”. 

Festiwal rozpoczęła prezentacja filmu promującego folklor oraz występ kapeli 
dudziarskiej z Chojna w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu. Dalsza część 
imprezy odbywała się nad zalewem, dokąd udał się rozśpiewany korowód – 
członkowie zespołów folklorystycznych. W pierwszym dniu festiwalu mieliśmy 
możliwość obejrzenia występów zaproszonych zespołów folklorystycznych, a byli 
to: „Biskupianie” z Krobi i Starej Krobi, „Chojnioki” z Chojna, „Dębioki” z Dębna 
Polskiego, „Drawianie to my” z Drawska, „Katarzynki” ze Słupi Kapitulnej, „Sło-
wianie” z Pakosławia i „Wisieloki” z Szymanowa. 

Gwiazdami festiwalu były: Zespół Regionalny „Istebna” z Żywieczczyzny oraz 
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE” z Sierakowic wraz z Dzie-
cięcym Kaszubskim Zespołem Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” z Tuchlina. 
Ponadto Gmina Sierakowice miała swoje stoisko promocyjne, gdzie można było 
zakupić pamiątki z Kaszub, m.in. bransolety, kolczyki, kubki, tabakiery oraz 
kaszubską tabakę. Największym powodzeniem cieszyły się nalewki z czarnego 
bzu i aronii, sporządzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie. 

Podsumowania Festiwalu Tradycji i Folkloru nad Zalewem „Pakosław” dokonał 
Wójt Gminy Pakosław – Kazimierz Chudy, który wszystkim zespołom biorącym 
udział w festiwalu wręczył okolicznościowe upominki .

 W niedzielę zespoły zaproszono do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. 
To miejsce unikatowe w skali europejskiej. Mieści się w budynku Fabryki Mebli 
powstałej w 1922. Przetrwała ona w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego, 
a maszyny i narzędzia wykorzystane do wyposażenia stolarni sięgają swą hi-
storią połowy XIX wieku. W Muzeum znajduje się również Izba Biskupiańska 
poświęcona lokalnemu folklorowi. Biskupizna to najmniejszy mikroregion folk-
lorystyczny w Polsce, którego bogata historia i kultura kultywowana jest do dziś 
i zachwyca swą muzyką, strojem i obyczajami.

Organizatorem drugiego dnia Festiwalu Tradycji i Folkloru była Gmina Kro-
bia, która w ośrodku folkloru biskupiańskiego – Domachowie - zorganizowała 
widowisko obrzędowe pt. „Wesele biskupińskie”. Imprezie towarzyszyły również 
występy zespołów folklorystycznych oraz I Złaz Wielkopolskich Włóczykijów 
i otwarcie Biskupiańskiego Szlaku Turystycznego. 

Oprócz występów artystycznych na Festiwalu w Domachowie obejrzeć można 
było wystawę zdjęć biskupiańskich, nabyć wydawnictwa związane z Biskupizną 
oraz Krobią, a także skosztować biskupiańskich specjałów przygotowanych przez 
domachowskie Koło Gospodyń Wiejskich.

Kierownictwo oraz członkowie Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE” wraz 
z Dziecięcym Kaszubskim Zespołem Pieśni i Tańca 

„Tuchlińskie Skrzaty” składają serdeczne podzięko-
wania na ręce kierownictwa Festiwalu oraz Wójta 
Gminy Pakosław i Krobia za miłe przyjęcie, smaczne 
jedzenie, wspaniałą atmosferę.

Barbara Gojtowska
Foto: Natalia Wica

Przy Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi

Nad Zalewem „Pakosław”
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Koniec lata to szczególna pora dla rolników – po trudach zbioru 
plonów nadeszła pora na podziękowanie i tradycyjną dożynkową 
uroczystość. W tym roku rolnicy dziękowali i świętowali wspól-
nie z mieszkańcami gminy 28 sierpnia. Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się mszą dziękczynną w kościele parafialnym w Go-
widlinie. Tuż po niej parada żniwiarzy wyruszyła do amfiteatru 
Szerokowidze na dalsze uroczystości. 

W amfiteatrze nastąpiło powitanie władz gminy, przedstawicieli 
sołectw i gości. Bochen chleba, upieczony z tegorocznych zbóż, 
przekazali Wójtowi Gminy starostowie dożynek, państwo Jadwiga 
i Edwin Ruszewscy z Kowal. 

– Dziękuję serdecznie za ten przepiękny symbol Waszej ciężkiej 
pracy – powiedział wójt Tadeusz Kobiela, zwracając się do rolni-
ków. – Ten rok był wyjątkowo ciężki, bo pogoda nie sprzyjała, ale 
te trudności spowodowały także coś innego. Dotarła do mnie masa 
sygnałów, że w tym roku panowała wśród rolników wyjątkowa 
solidarność. Jeden drugiemu bardziej pomagał niż miało to miejsce 
w poprzednich latach. W niejednym sołectwie spowodowało to 
większą zgodę. Zdarzało się, że pokłóceni niekiedy przez wiele 
lat, w momencie gdy nadszedł czas żniw, zapominali o dawnych 
waśniach i wspólnie pracowali w polu. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję Wam za trud. Na pewno będziemy się starali dzielić to 
dobro, nie tylko chleb, ale wszystko dobro jakie w tej gminie się 

Rolnicy dziękowali za plony
pojawia, sprawiedliwie i po równo, aby dobrobyt w naszej gminie 
był nadal zauważalny. 

Swój dar w postaci miodu z własnych pasiek przekazali gospo-
darzowi gminy przedstawiciele Koła Pszczelarzy. 

Dożynki to także tradycyjne konkursy na najpiękniejszy wieniec 
i kołacz. Zdaniem komisji, która w tym roku składała się z przedsta-
wicieli sołectw startujących w konkursach, najpiękniejszy wieniec 
upletli przedstawiciele sołectwa Leszczyki, do których trafiła nagro-
da i puchar. Natomiast za najładniejszy kołacz dożynkowy komisja 
wypiek gospodyń z sołectwa Kamienica Królewska. W tym roku 
dodatkowo nagrodzono najatrakcyjniejsze stoisko. W tej konkurencji 
nagroda trafiła do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Organizatorzy dożynek przygotowali dla mieszkańców wiele 
atrakcji. Nie zabrakło swojskich przysmaków przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich i sierakowicką filię Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, a na stoiskach lokalnych 
piekarni można było zaopatrzyć się w świeże pieczywo. 

Uczestnicy imprezy wysłuchali koncertu wirtuoza akordeonu – 
Pawła Nowaka. Po nim na scenie pojawiła się Grupa Retro Voice. 
Gwiazdą dożynkowej imprezy była Weronika Korthals. 

Podczas dożynek wręczono także nagrody zwycięzcom gminnego 
etapu konkursu „Piękna wieś”. 
Foto: AK                                                                      AK
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Wspomnienie o Janie Goszu
Początki przemian ustrojowych w naszej gminie bez wątpienia należy łączyć 
z osobą świętej pamięci Jana Gosza. Zanim jesienią1989 roku doszło tu do 
oficjalnego utworzenia Komitetu Obywatelskiego, właśnie w kręgu ludzi sku-
pionych wokół rodziny Agnieszki i Jana Goszów odbywały się nieformalne 
spotkania. Często w ich gościnnym i przestronnym domu, przy dużym stole 
zawsze zastawionym poczęstunkiem, spotykali się miejscowi, którym zależało, 
żeby przemiany demokratyczne dotarły i do Sierakowic. Tam i ja poznałam 
przyszłych założycieli Komitetu. Tu przyjeżdżali też pierwsi, demokratycznie 
wybrani, posłowie z Pomorza oraz działacze Solidarności Rolników Indywidu-
alnych, jako że Jan Gosz był miejscowym przewodniczącym tego Związku.

W domu państwa Gosz również było dużo młodych ludzi, ich nastoletnie 
dzieci równolegle do poczynań dorosłych skupiały rówieśników, którzy 
potem bardzo sprawdzili się w roli swoistej młodzieżówki Komitetu. Gdy 
młodzi beztrosko spędzali czas, dorośli zastanawiali się, jak urządzić naszą 
Małą Ojczyznę, żeby przyszłość ich dzieci była bardziej godziwa. Wiele 
wieczornych godzin spędziliśmy na rozmowach o tym, co należy zrobić, 
żeby było lepiej. Nie było wątpliwości, że najpierw trzeba wygrać wybory. 
Ale co zrobić, żeby było mniej biedy a więcej sprawiedliwości – tu już 
pomysły padały różne. Każdy z obecnych miał inny bagaż doświadczeń: 
bracia Tadeusz i Andrzej Bigusowie znali kłopoty drobnych przedsiębior-
ców, Janina i Stefan Kwietniowie, Barbara Klawikowska i Maria Kolka 
wiedzieli, skąd się biorą nieprawidłowości w oświacie, Stefan Kolka marzył 
o ożywieniu rzemiosła. A państwo Goszowie wiedzieli najlepiej, dlaczego 
los rolnika jest ciągle nie do pozazdroszczenia. Tak więc pomysły nasze 
na lepszą przyszłość były często niespójne. Do tego, żeby spojrzeć na 
nasze plany z dystansu i obiektywnie, z rozwagą i bez emocji, najbardziej 
nadawał się Jan Gosz i właśnie Jego prosiliśmy o ostateczny werdykt. 
Dlatego stało się oczywistym, że w momencie, gdy Komitet Obywatelski 
się konstytuował, Jego wybrano przewodniczącym. Nigdy nie mówił za 
wiele, wolał słuchać, ale Jego zdanie miało swoją wagę.

A dzisiaj, gdy Jego rodzina kieruje jedną z największych firm drobiar-
skich w powiecie, myślę, że Jan Gosz, który był z pewnością jej ważnym 
filarem, mimo że odszedł, będzie nadal wspierał ich swoim spokojem, 
łagodnością i pogodnym uśmiechem.

Maria Dyczewska

Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, 
lecz tych, co wśród żywych pozostają

Z wielkim żalem i smutkiem 
Samorząd Gminy Sierakowice 
przyjął wiadomość o śmierci

Pana Jana Gosza
byłego prezesa Oddziału ZKP Sierakowice,
przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego 

w Sierakowicach
i przewodniczącego Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych 

„Solidarność” w Sierakowicach

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie Zmarłego

składają
Wójt Gminy Sierakowice

Tadeusz Kobiela
Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice

Zbigniew Suchta
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Pierwszy września na zawsze zapisał się w historii świata jako 
dzień niemieckiej agresji na Polskę. To wydarzenie zapoczątkowało 
największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Rocznica napaści 
co roku jest w szczególny sposób obchodzona w całej Polsce.  

Ważny dzień dla kombatantów

Przedstawiciele sierakowickiego koła Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych w dniu rocznicy uczestniczyli we 
mszy świętej odprawionej w kościele św. Marcina w intencji pole-
głych na wojnie. Po mszy kombatanci, jak co roku, złożyli kwiaty 
przy kapliczce Matki Boskiej u zbiegu ulic Kartuskiej i Lęborskiej. 
Później zostali zaproszeni na obiad ufundowany przez Wójta Gminy 
i spotkanie w budynku dawnych salek katechetycznych. 

Sekretarz koła, Józef Klasa, przedstawił sprawozdanie z ostatnich 
dwunastu miesięcy działalności koła. W tym czasie nie zmienił 
się skład zarządu koła. Prezesem nadal jest Zygmunt Kwidziński, 
skarbnikiem i zastępcą prezesa ds. socjalnych – Jadwiga Płotka, 
zastępcą prezesa ds. historycznych jest natomiast Agnieszka Wró-
bel, a sekretarzem – jak już wspomniano – Józef Klasa. Zebrania 
zarządu odbywają się w każdy roboczy wtorek tygodnia. 

W ostatnim roku zmarło czworo członków Związku. W tej 
chwili sierakowicka organizacja liczy 50 osób, w tym 21 członków 
zwyczajnych i 29 podopiecznych. 

Pamiętają o Leonie Wencie

Od 2009 roku uroczystości z okazji wybuchu wojny odbywają się 
także w Skrzeszewie, gdzie 1 września 1939 r., na ówczesnej granicy 
polsko-niemieckiej, został zastrzelony przez hitlerowców polski 
strażnik graniczny, Leon Wenta. W tym ważnym dniu o bohate-
rze pamięta zwłaszcza młodzież i nauczyciele. Co roku delegacje 
uczniów szkół z Bukowiny, Kamienicy Królewskiej i Załakowa 
składają kwiaty pod pomnikiem i zapalają znicze, oddając tym 
samym hołd bohaterskiemu strażnikowi. Nie inaczej było w tym 
roku. Obecny na uroczystości był także wicestarosta lęborski Ry-
szard Wenta, który skierował do młodzieży kilka słów.  

O zabitym żołnierzu straży granicznej pamiętali także członkowie 
Pomorskiego Forum Eksploracyjnego, inicjatorzy budowy pomnika. 
O godzinie 17.00, przypuszczalnej godzinie śmierci Leona Wenty, 
uczcili pamięć bohatera składając kwiaty i zapalając znicze. 

AK
Foto: Maria Karolak i Bartłomiej Leszk

72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej
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Powieść Aleksandra Majkowskiego 
w nowoczesnym wydaniu

Nowoczesne technologie wkraczają ekspansywnie we wszystkie sfery życia, staje się 
to również w działaniach zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla wydawców 
książek w tradycyjnej formie. Do rąk słuchaczy właśnie trafiła znana, nie tylko na 
Kaszubach, powieść Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa, która 
doczekała się zapisu na płytce CD w cyfrowej technologii mp3. Bezpośrednim 
bodźcem do pracy nad tekstem był ogłoszony w 2008r. Rok Aleksandra Majkow-
skiego. Około roku trzeba było na przygotowania do realizacji pomysłu.

Aktualnie trwają promocje audiobooka w różnych miejscach. W czwartek 22 
września br. jedno z takich spotkań odbyło się z inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gimnazjum w Sierakowicach. Jego gościem specjalnym był Tomasz 
Fopke – który użyczył swego głosu do nagrania płyty czytając i interpretując 
45 rozdziałów słynnej powieści. Trzeba stwierdzić, że dotychczasowe zaintere-
sowania i działania T. Fopki w dziedzinie animacji kultury, na polu poetyckim, 
w zakresie kompozytorskim i dyrygenckim zostały jeszcze dodatkowo wzboga-
cone działaniami aktorskimi. Zresztą fakt ten nie powinien dziwić, zważywszy, 
że artysta ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
nieobce mu są zatem arkana tej sztuki. Świetnie oddaje głosy różnych osób, choć, 
jak sam stwierdza, najtrudniej było mu się wcielić w postaci kobiece (Klemen-
tyny, Marcjanny). Każdy z powieściowych bohaterów różni się od pozostałych 

w interpretacji czytającego. Kosztowało go to wiele 
trudu i przygotowań, aby nadać dialogom swoiste 
brzmienie i przybliżyć słuchaczom prezentowane 
sylwetki. 45 zarejestrowanych na płytce ścieżek, 
odpowiadających ilości rozdziałów powieści, liczy 
od kilku do kilkunastu minut. Na początku każdego 
z nich słuchacz obcuje z nastrojową muzyką, potem 
następuje realizacja tekstu.

Wysłuchanie całości powieści, utrwalonej na 
nośniku cyfrowym, zajmie 18 godzin. Aby zrealizo-
wać zadanie potrzeba było znacznie więcej godzin 
spędzonych w North Studio w Połczynie. Nagrania 
realizowali Tadeusz Korthals i Łukasz Łysk. Wydania 
płyty podjęła się Kaszubska Agencja Artystyczna 
z Chwaszczyna. Jak mówił T. Fopke, nad popraw-
nością i dokładnością realizacji tekstu czuwał T. 
Korthals, bywało, że kilkakrotnie realizowano jedną 
ze stron tekstu, bo zdarzały się drobne potknięcia 
i trzeba było dogrywać na nowo.

Podobne dzieło realizował już wcześniej aktor Zbi-
gniew Jankowski, nagrywając fragmenty powieści na 
kasety magnetofonowe, które potem zostały przenie-
sione na nośnik cyfrowy. Wersja przygotowana przez 
Agencję Artystyczną z Chwaszczyna obejmuje jednak 
całość tekstu i jest pierwszą tego typu ofertą.

Zanim pojawiła się całościowa wersja na płytce, 
powieść była emitowana przez cały rok w odcinkach 
w Radiu Kaszëbë. Podstawą do realizacji był tekst 
powieści wydanej przez Oficynę Czec Wojciecha 
Kiedrowskiego, z uwagami i wskazówkami profesora 
Jerzego Tredera. T. Fopke mówi, iż niejednokrotnie 
praca nad interpretacją tekstu przebiegała w dość 
ekstremalnych warunkach czasowych i wymagała 
od realizatorów ogromnego zdyscyplinowania, a nie-
jednokrotnie i samozaparcia.

Patronat nad realizacją przedsięwzięcia objęli: Ra-
dio Kaszëbë, Dziennik Bałtycki, Pomerania, CSB TV 
oraz portal Nasze Kaszuby. Wydanie płyty wspierali 
finansowo: miasto Bytów, powiat kartuski oraz gmina 
Linia- stąd cena egzemplarza nie jest wysoka, bo za-
ledwie 5 zł., co może stanowić dodatkowy argument 
w nabywaniu jej przez szersze rzesze odbiorców. 
Twórcy liczą na to, iż płyta trafi wszędzie, a szcze-
gólnie będzie niezastąpioną pomocą w edukacji, jak 
również w wypełnianiu czasu kierowców, rodziców 
edukujących dzieci w języku kaszubskim oraz wszyst-
kich innych zainteresowanych odbiorców. 

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

Wspólne śpiewanie piosenek autora z uczniami SP w Mojuszu

Zasłuchana widownia Czas na autografy
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Kinga, Klaudia i Ewa dzielnie radzą sobie z pełnym workiem Zapinanie guzików może okazać się bardzo ciekawym zajęciem

Kacper i Natalia przy stoliku

Fundacja Rozwoju Dzieci 
im. Jana Amosa Komeńskiego 

– Grupy Zabawowe
We wtorek 13 września rozpoczęliśmy w naszej 
bibliotece zajęcia z grupą małych dzieci i rodzi-
ców, w ramach prowadzonego przez Fundację 
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 
projektu „Grupy Zabawowe – szansa na rozwój 
dzieci i aktywizację rodziców”. Celem takiego 
projektu jest stymulowanie rozwoju dzieci oraz 
społeczna aktywizacja rodzin z małymi dziećmi i wspieranie 
umiejętności wychowawczych rodziców.

Fundacja Komeńskiego powstała w 2003r. z inicjatywy doświad-
czonych pedagogów, psychologów i społeczników. Zgodnie z myślą 
patrona, twórcy nowoczesnej pedagogiki, który już w XII wieku 
twierdził:  „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”,  założyciele 
fundacji działają w celu stworzenia małym dzieciom, szczególnie 
z terenów wiejskich, możliwości do wszechstronnego rozwoju na 
tym szczególnie ważnym etapie życia. 

W 2010 roku Fundacja skierowała swoją ofertę również do 
bibliotek, które były objęte Programem Rozwoju Bibliotek i przy-
gotowały Plan Rozwoju na lata 2010-2013. W powiecie kartuskim 
z oferty Fundacji skorzystały biblioteki z Sierakowic i Przodkowa 
i obie zostały zakwalifikowane. Fundacja zorganizowała 3 dnio-
we szkolenie w Bydgoszczy dla dwójki animatorów i wyposażyła 
placówki w materiały papiernicze (zestawy papieru rysunkowego, 
kredki, farby i in.), zabawki, głównie drewniane, sprzęty (materace, 
chusta animacyjna). 

W naszej grupie jest siedem dziewczynek (2-3 latki) i jeden chło-
piec (4 lata) oraz pięć mam. Spotykamy się raz w tygodniu. Zajęcia 
trwają ok. 1 godziny. Po dwóch spotkaniach, które odbyły się 13 
i 19 września, możemy już powiedzieć, że dzieci dobrze odnajdują 
się w naszej bibliotece i z chęcią biorą udział w zajęciach. Mamy 
nadzieję, że dzięki projektowi dzieci oswoją się z nasza placówką 
i kiedy nauczą się już czytać, z chęcią przyjdą wypożyczyć książki, 
bo to będzie już ich miejsce, znajome i przyjazne.

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Spotkania z Bajką

W piątek 7 października na godz. 17.00 zapraszamy dzieci na 
pierwsze w tym sezonie „Spotkanie z Bajką”. Czekamy na dzieci 
i z chęcią przyjmiemy nowych słuchaczy. Zapraszamy też chętnych 
do czytania bajek (niekoniecznie dorosłych). Każdy kto lubi czytać, 
ma dobry głos i trochę umiejętności aktorskich, może się przyłączyć 
do naszej grupy, starsze dzieci i młodzież również.

J. Telega
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Porady dietetyka
Powszechnie uważa się, że stajemy się coraz bardziej świadomi 
naszych wyborów na rzecz lepszego zdrowia. Niestety cały czas 
pokutuje tradycja w naszej kuchni. Wśród uwarunkowań obyczajo-
wych wzoru żywieniowego wymienia się różnice między kuchniami 
regionalnymi czy też narodowymi. Dotyczy to sposobu odżywiania, 
specyficznych potraw, ich składników i przypraw.

Kuchnie: włoska, francuska, węgierska czy polska, wiemy, że 
różnią się zestawami jarzyn i wielością ich rodzajów, sposobem 
przyrządzania mięs, używanymi do tego tłuszczami, ilością maka-
ronów czy ziemniaków i lekkich bądź zawiesistych zup czy sosów. 
Wszystkie te cechy przesądzają o tym, że pewne tradycyjne kuch-
nie narodowe uznamy za lekkostrawne, a inne za ciężkostrawne, 
co w znacznej mierze będzie pokrywać się z mniej lub bardziej 
zdrowym sposobem odżywiania.

Na tle kuchni europejskich kuchnia polska uchodzi raczej za 
ciężką i kaloryczną.

Na przełomie ostatnich lat jadłospisy uległy uproszczeniu, 
a ilość spożywanych pokarmów zmniejszeniu. Jednak dieta prze-
ciętnego mieszkańca Polski w porównaniu z Europą Zachodnią 
wciąż jest nadal nadmiernie kaloryczna, zbyt bogata w tłuszcze 
zwierzęce, a uboga w błonnik, wapń, kwasy tłuszczowe omega 
3 czy nawet białko.

Analiza ostatnich lat pozwala jednak zaobserwować korzystne 
zmiany zachodzące w strukturze odżywiania, zgodne z zalecenia-
mi prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza w zakresie eliminacji 
czynników ryzyka chorób układu krążenia. Zaznacza się spadek 
sprzedaży czerwonego mięsa (szczególnie wołowego) na rzecz dro-
biu i w mniejszym stopniu ryb. Zmniejsza się konsumpcja tłuszczów 
zwierzęcych na rzecz wzrostu roślinnych. Następuje zmniejszenie 
spożycia jaj. Można zaobserwować także postępujące zwiększenie 
w jadłospisie  warzyw i owoców.

W efekcie na korzyść zmieniła się ilość spożywanych kwasów 
tłuszczowych wielonienasyceniowych. Zmniejszyła się jednak 
gwałtownie w codziennej racji żywieniowej zawartość wapnia, co 
z kolei trzeba uznać za zjawisko niekorzystne.

Pewną syntetyczną miarą dokonanych zmian jest porównanie 
struktury wartości energetycznej spożytej żywności.

Widoczne zmiany w sposobie odżywiania nie były wyłącznie 
efektem działania elementów rynkowych (podaż, struktura cen) 
czy zmieniającej się sytuacji materialnej wielu rodzin, ale także 
wzrastającej świadomości zdrowotnej społeczeństwa i świadomego 
dokonywania prozdrowotnych wyborów w zakresie artykułów 
żywnościowych.

Na rzecz wzrastającej świadomości zdrowotnej społeczeństwa 
przemawia fakt, że konsumenci coraz częściej szukają informacji na 
temat daty ważności kupowanych produktów, zawartości w nich 
konserwantów i ich ewentualnej szkodliwości dla zdrowia. Także 
w społecznej świadomości istniej przekonanie, że Polacy odżywiają 
się obecnie zdrowiej, niż dziesięć lat temu.

Jeden rodzaj preferencji tworzą głównie dania tłuste, kaloryczne 
potrawy mięsne i dodatki do nich. Najczęściej konsumowanym 
produktem z tej grupy jest kiełbasa, następnie produkty mleczne 
o dużej zawartości tłuszczu. Konsumpcji tłustego mleka i sera 
towarzyszy jednocześnie spożywanie masła i śmietany. Tłuste 
produkty mleczne są spożywane co najmniej kilka razy w tygodniu 
przez ponad 60% osób. Kolejne artykuły żywnościowe układają się 
we wspólny wymiar, to szybkie, gotowe produkty na wynos, nie 
posiadające jednak na ogół wartości odżywczych. W tym zestawie 
do najczęściej spożywanych należą słodycze. Ostatnia grupa wyod-
rębnionych produktów to soki, owoce, warzywa, surówki, a więc te 
spośród analizowanych, których spożywanie jest najbardziej zgodne 
z zasadami prozdrowotnego stylu życia. Codzienną znaczną porcję 
owoców zjada 46% Polaków, a 33% spożywa surówki warzywne.

Można też określić preferencje żywieniowe w zależności od płci. 
Spożywanie tłustych produktów mięsnych jest w znacznie wyraź-
niejszym stopniu atrybutem mężczyzn niż kobiet. Kobiety generalnie 
odżywiają się zdrowiej niż mężczyźni. Cały czas niezadowalające 
jest spożycie ryb, które są cennym źródłem kwasów tłuszczowych 
omega 3. Ryby powinniśmy spożywać przynajmniej dwa razy 
w tygodniu, tymczasem w niektórych gospodarstwach domowych 
ryby zjada się zaledwie kilka razy w roku. Należy też pamiętać 
o doborze odpowiednich tłuszczów i tu widać zadowalające zmiany, 
coraz częściej w naszych domach gości oliwa z oliwek, która jest 
cennym źródłem roślinnych kwasów tłuszczowych. 

W następnym artykule przytoczę najcenniejsze rady, które będą po-
mocne przy doborze produktów spożywczych sprzyjających zdrowiu. 

Rafał Mokrzycki
Dietetyk z poradni www.dobrydietetyk.pl  

ZDROWIE

Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol 
– to przewodnie hasło kampanii społecznej 
„Pozory mylą, dowód nie”. To ogólnopol-
ska akcja, w którą włącza się także nasza 
gmina. Od organizatorów kampanii gmina 
otrzymała bezpłatne materiały edukacyjno 

– informacyjne, które będą rozprowadzane 
w szkołach i sklepach. Zadaniem kampanii 
jest ograniczenie sprzedaży alkoholu oso-
bom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie 
spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. 

Tegoroczna kampania opiera się na ak-
tywizowaniu środowisk lokalnych, chcą-
cych zapobiegać piciu przez nieletnich. 

Obowiązujące w Polsce przepisy 
prawa zakazują sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom, które nie 
ukończyły 18 roku życia. Łamanie 
tego zakazu jest przestępstwem. Po-
pełniającemu je sprzedawcy, a także 
właścicielowi sklepu, grozi kara 
grzywny, orzeczenie przepadku 
napojów alkoholowych - nawet 
wówczas, gdy są własnością 
kogoś innego, np. hurtowni lub 
producenta, a także odebranie 

zezwolenia na sprzedaż lub podawanie 
alkoholu. 

Niestety, dostrzega się niepokojące zja-
wisko, że coraz młodsze osoby sięgają po 
alkohol. Spożywanie oraz nadużywanie 
alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest 
poważnym i nasilającym się problemem 
społecznym. Skalę tego problemu ilustrują 
poniższe dane liczbowe.15.034 małoletnich 
nietrzeźwych zatrzymała Policja w ubie-
głym roku – to 41 osób dziennie! 1.734 
małoletnich nietrzeźwych (w tym 207 
dziewcząt) doprowadziła Policja w 2009r 
do izb wytrzeźwień. W 2010r do jednostek 
organizacyjnych Policji doprowadzono 403 
osoby małoletnie.

Nietrzeźwość nieletnich jest jednym 
z istotnych czynników sprawczych prze-
stępczości. W 2010r wśród nieletnich od-
notowano łącznie 42 997 sprawców czynów 
karalnych, z czego 2 338 było nietrzeźwych. 
43% przebadanych nieletnich sprawców 
zabójstw było nietrzeźwych; dla sprawców 

Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol
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Nie trać formy jesienią 
– zadbaj o prawidłowe ciśnienie

Jesień to pora sprzyjająca pogorszeniu samopoczucia. Wielu ludzi 
przestaje w tym czasie podejmować jakiekolwiek aktywności fizyczne 
i zapomina o zdrowym żywieniu. W takich okolicznościach spadek 
formy to naturalna kolej rzeczy, a konsekwencje zdrowotne wynikające 
z biernego stylu życia mogą być dotkliwe. Zaniedbanie często prowadzi 
do rozwoju i pogłębienia wielu chorób, w tym dotykającego aż 
8,6 mln Polaków nadciśnienia tętniczego. Nie musi tak być – wystarczy, 
że zamiast wygodnego fotela wybierzemy spacer a jesienne obżarstwo 
zastąpimy zdrowymi nawykami żywieniowymi. Z kolei osoby już le-
czące się na nadciśnienie nie powinny zapominać o swojej terapii.

Tryb życia, jaki prowadzimy na co dzień ma ogromny wpływ na 
utrzymanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego. Dlatego 
przerwy w aktywności lub pozwalanie sobie na chwile łakomstwa, 
a w szczególności niestosowanie się do zaleceń lekarskich, mogą 
zniweczyć proces leczenia. Aby odpowiednio zadbać o zdrowie 
i nie dopuścić do rozwoju bądź zaostrzenia objawów choroby, 
ważne jest przestrzeganie kilku prostych zasad dotyczących zmiany 
dotychczasowego trybu życia.

Dieta – naturalne lekarstwo
Jedną z podstawowych zasad profilaktyki nadciśnienia tętniczego 
jest wprowadzenie sprzyjającej wyrównaniu ciśnienia diety. Ko-
rzystny wpływ na redukcję ciśnienia krwi obserwuje się przy spo-
żywaniu ryb, których dobroczynnym składnikiem są nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3, zawierających potas warzyw i owoców, 
oliwy, powszechnie stosowanego przy wielu dolegliwościach czosn-
ku, a także selera zawierającego aktywny składnik (3-n-butyl-ftalid) 
obniżający ciśnienie i cholesterol. Ograniczenia dotyczą natomiast 
unikania tłustych potraw, umiarkowanego spożycia alkoholu oraz 
soli, która poprzez zawarty w niej sód podwyższa ciśnienie. Odpo-
wiednio dobrana dieta wpływa na poprawę samopoczucia i może 
wspomagać leczenie farmakologiczne.

Zamień fotel na kijki do nordic walking
Kolejną ważną kwestią jest aktywność fizyczna. Nie pozwalajmy 
sobie na jesienne lenistwo – brak ruchu sprzyja otyłości, która 
jest najważniejszym czynnikiem predestynującym do wystąpienia 
nadciśnienia tętniczego oraz powikłań sercowo-naczyniowych. 

Zalecanym rodzajem aktywności przy profilaktyce i leczeniu nad-
ciśnienia są regularne ćwiczenia aerobowe takie jak szybki marsz, 
pływanie czy jazda rowerem. Warto również zwrócić uwagę na 
coraz popularniejszy nordic walking, który jest optymalnym kar-
diotreningiem do redukcji masy ciała. Rzucając wyzwanie jesiennej 
chandrze, a tym samym podejmując walkę z nadciśnieniem tętni-
czym koniecznie pamiętajmy o rzuceniu papierosów. Palenie tytoniu 
prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi i przyspiesza czynności serca, 
a z każdym wypalonym papierosem nasila się rozwój miażdżycy.

Współpracuj z lekarzem
Zmiana stylu życia jest ważnym aspektem profilaktyki i leczenia 
nadciśnienia, nie jest jednak w stanie zupełnie zastąpić farmako-
terapii. W przypadku zaobserwowania podwyższonego ciśnienia 
koniecznie należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli zapadnie decy-
zja o włączeniu leków – trzeba stosować się do zaleceń specjalisty 
i konsekwentnie je przyjmować. Głównym problemem leczenia nad-
ciśnienia w Polsce jest jego niska skuteczność (12%) spowodowana 
słabą współpracą pacjenta z lekarzem, a jak powiedział kiedyś dr 
Everett Koop (naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych z czasów pre-
zydentury Ronalda Reagana) „leki nie działają u pacjentów, którzy 
ich nie przyjmują”. Niestosowanie się do zaleceń związane jest czę-
sto z faktem, iż pacjenci nie dość, że zmuszeni są do przyjmowania 
wielu preparatów, to jeszcze powinni pamiętać, by każdy z nich 
regularnie zażywać. W rozwiązaniu tego problemu pomóc może 
terapia złożona polegająca na zastosowaniu gotowej kombinacji 
leków w jednej tabletce. Dzięki niej możliwe jest zastąpienie kilku 
osobno stosowanych leków jedną pigułką zawierającą substancje 
aktywne obecne w uprzednio przyjmowanych preparatach. Ten 
sposób leczenia pomaga uzyskać właściwe wartości ciśnienia tęt-
niczego przyspieszając osiągnięcie celów terapeutycznych.

Jeśli przyjdzie nam teraz do głowy spędzanie jesiennych dni 
w zaciszu domowego fotela, przypomnijmy sobie o zdrowiu i posta-
rajmy się wdrożyć w życie tych kilka prostych zasad wchodzących 
w skład profilaktyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Przestrze-
ganie zdrowej dla serca diety, niepalenie papierosów, wysiłek 
fizyczny, a u chorych regularne przyjmowanie leków pomogą 
w utrzymaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, nie 
dopuszczą do zaostrzenia choroby i co także ważne – nie pozwolą 
ulec jesiennemu spadkowi samopoczucia.

(nadesłane)

zgwałceń wskaźnik ten przekracza 48%. Wśród 
nieletnich sprawców rozbojów 13% z nich popeł-
niło ten czyn będąc pod wpływem alkoholu.

Organizatorzy kampanii apelują do rodziców:

Drodzy Rodzice
Czy kiedykolwiek poczuliście alkohol w od-
dechu swoich dzieci? Czy zauważyliście jakie-
kolwiek zachowania, mogące świadczyć, że 
są one pod wpływem alkoholu? Czy wiecie, 
jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą sięga-
nie po napoje alkoholowe w trudnym wieku 
dojrzewania?

O tych sprawach chcielibyśmy z wami po-
rozmawiać. O tym, że wasze córki w stanie 
upojenia tracą nad sobą kontrolę i stają się 
łatwymi ofiarami molestowania seksualnego, 
zgwałceń i tzw. pigułek gwałtu. O tym, że Wasi, 
sięgający po alkohol, synowie mogą w stanie 
nieświadomości i zamroczenia wkroczyć na 
drogę przestępstwa, niszcząc życiowe plany 

i marzenia. O tym, co skłania wasze dzieci do 
alkoholowych eksperymentów i czym te eks-
perymenty grożą.

Ale przede wszystkim o tym, jak zapobiegać 
problemowi picia alkoholu przez wasze dzieci. 
Otóż zdaniem psychologów jednym z kluczo-
wych elementów jest tu wychowanie w rodzinie. 
Właśnie w waszych rodzinach najskuteczniej 
można zapobiegać sięganiu przez dzieciaki po 
napoje alkoholowe. Dlatego tak ważna jest Wa-
sza, Rodziców, postawa i zachowanie, Wasze 
kontakty z dziećmi.

Reaguj, gdy zobaczysz w sklepie osobę małolet-
nią kupującą alkohol. To nieistotne, czy kupuje 
alkohol dla siebie, dla starszych kolegów lub dla 
rodziców. Ekspedientka musi zażądać dowodu 
osobistego i ma prawo sprzedać alkohol tylko 
osobie pełnoletniej. Włącz się do kampanii 
i przeciwdziałaj złu.

Maria Karolak
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Salon Maturzystów 2011

Dnia 6 września 2011  r. na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdań-
skiego, tradycyjnie i już po raz czwarty, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sierakowicach uczestniczyli w Salonie maturzystów. 

W tym roku to właśnie uczniowie IV klas Technikum w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego oraz Technikum w zawodzie technik agro-
biznesu mieli okazję zapoznania się z ofertą edukacyjną polskich i zagranicznych 
uczelni wyższych, szkół pomaturalnych i policealnych. Tegoroczni maturzyści 
zdobyli dużo cennych informacji, które bez wątpienia przydatne będą przy 
planowaniu ich przyszłości edukacyjno - zawodowej. Ponadto młodzież mogła 
skorzystać z pomocy doradców zawodowych pracujących w Poradniach Psycholo-
giczno – Pedagogicznych w Gdańsku podczas badania predyspozycji zawodowych. 
Zwiedzający salon goście zebrali ogromną ilość ulotek, informatorów i materiałów 
promocyjnych, które dokładnie opisują ofertę kształcenia, wymagania stawiane 
przez daną szkołę wyższą oraz zasady rekrutacji wybranej uczelni. 

Było bardzo ciekawie, uzyskaliśmy dużo informacji na temat szkół pomatu-
ralnych, które będą  bardzo przydatne w wyborze kierunku studiów. Poza tym 
dostaliśmy kilka gadżetów.  Najbardziej spodobały nam się piłeczki antystre-
sowe – mówią uczennice IV klasy Technikum w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego.

Doradca Zawodowy
Aleksandra Labuda

Sukcesy członków 
Sekcji Sztuki Ludowej 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach 
w ogólnopolskim konkursie
Pod koniec maja wysłaliśmy do Częstochowy 32 
prace na XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości 
Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – 
tradycje, współczesność, przyszłość”. W dniach 27-30 
czerwca komisja konkursowa dokonała ich przeglądu 
i oceny. Z 3020 prac, nadesłanych z całego kraju 
z 254 placówek, wybrano 414 do udziału w wystawie 
pokonkursowej, nagradzając spośród nich 82 prace 
79 autorów.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie młode 
artystki z naszej placówki: Paulina Abramowska (l. 
13) – malarstwo na szkle i Ewelina Skrzypkowska (l. 
13) – malarstwo na szkle.

Niewątpliwym sukcesem jest również zakwalifiko-
wanie aż dwunastu prac (9 uczestników) na wystawę 
pokonkursową. Są wśród nich: Maria Reclaf (l. 9) – 
malarstwo na szkle, tkactwo; Michalina Krefta (l. 11) 
– malarstwo na szkle, tkactwo; Aleksander Skierka (l. 
11) – masa papierowa, malarstwo na szkle; Aleksandra 
Myszk (l. 10) – malarstwo na szkle; Angelika Bronk (l. 
12) – malarstwo na szkle; Kinga Skierka (l. 13) – masa 
papierowa; Angelika Leik (l. 14) – malarstwo na szkle; 
Maja Wróbel (l. 12) – haft; Zyta Woelke (l. 12) – haft.

Komisja, doceniając ogólny, bardzo wysoki 
poziom nadesłanych prac, wyraziła uznanie 16 
placówkom. Wśród nich znalazł się również GOK 
w Sierakowicach. 

Z województwa pomorskiego w konkursie brali 
udział również uczniowie z Gdańska, Chojnic, Lę-
borka, Słupska, Subkowach. Spośród nich nagrody 
otrzymały 2 osoby z Pałacu Młodzieży w Gdańsku, 
a wystawą uhonorowano 8 prac z Gdańska i 1 ze 
Szkoły Podstawowej w Słupsku.

Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów 
i nagród ma odbyć się 22 października 2011 r. w Czę-
stochowie.

Opiekun sekcji: Bożena Skierka

Fundatorzy główni: 
Centrum Materiałów Budowlanych BAT 
Przetwórstwo Mięsne LIS
Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ       
Centrum Handlowe „Expert”, 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”    
Ubojnia Drobiu „GOSZ”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –„Skibiński”
www.BrakoGyro.pl

Lista fundatorów nagród w konkursach dożynkowych:
1. Firma Usługowa - Małgorzata Piotr Pobłoccy  z Sierakowic
2. Sklep Rolnik s.c. - Dom Handlowy - Jacek Subkowski z Sierakowic

3. Gościniec nad Słupią - Danuta Jerzy Jelińscy z Tuchlina
4. Hurtownia Ogrodnicza ROSA - Irena Jan Labuda z Poręb
5. Centrum Handlowe EXPERT  z Sierakowic
6. Sklep Środki ochrony roślin i nasion „U Andrzeja”- Wojciech Andrzej 
Miąskowski, Mrozy
7. Hurtownia UNI - PACK - Dariusz Jankowski
8. Środki do produkcji rolnej - Kazimierz Grzenkowicz z Sierakowic
9. Joanna Marcin Choszcz z Tuchlina
10. Wulkanizacja -  Jan Reclaf z Sierakowic
11. Sklep Odzieżowy „Brzescy” z Sierakowic
12. Gminna Spółdzielnia „SCH” Sierakowice
13. Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „JANSKÓR”
14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skibiński”
15. Pomorska Izba Rolnicza z Gdańska

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące podziękowania sponsorom 
i fundatorom nagród za okazaną pomoc w organizacji  GMINNYCH DOŻYNEK 2011:
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12. Biegi Uliczne 
Wokół Ołtarza Papieskiego

Gminny Klub Sportowy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
zaprasza 16 października (niedziela) na 12. Biegi Uliczne Wokół 
Ołtarza Papieskiego. Zachęcamy wszystkich do udziału w biegach, 
aby w ten sposób oddać hołd Wielkiemu Polakowi. 

Zawody mają charakter otwarty (w przypadku reprezentacji 
szkoły może się ona składać z co najwyżej 10 zawodników lub za-
wodniczek w każdej kategorii). Dla młodzieży szkół podstawowych 
(z wyjątkiem chłopców do VI klasy) trasa biegu liczy ok. 600 m., 
natomiast dla pozostałych uczestników ok. 1800 m.

Bliższych informacji związanych z zawodami udzielają: 
Maciej Lewandowski - tel. 692 368 774 oraz Marcin Rompa, 
tel.  694 468 875.

Zapraszamy! Szczegółowy program dostępny na stronie inter-
netowej www.gok.sierakowice.pl

Organizatorzy

Koszykówka 
Podsumowanie sezonu 2010/2011

Chociaż sezon koszykarski zakończył się już w czerwcu, to pod-
sumowania dokonujemy dopiero teraz. Wszystko ze względu na 
to, iż nietypowo w tym roku wręczał medale Pomorski Okręgowy 
Związek Koszykówki. Uroczystość dekoracji wszystkich zwycięz-
ców poszczególnych klas rozgrywkowych, połączona z meczami 
gwiazd Juniorek i Juniorów, konkursami rzutów za 3 punkty, me-

czem Trenerów z Sędziami, odbyła się w Hali Stulecia w Sopocie 
w niedzielę 11 września. Spora część wszystkich nagród stała się 
udziałem młodych koszykarek i koszykarzy Klubu Sportowego 

„Bat” Sierakowice. 
W najmłodszej kategorii wiekowej – Pomorskiej Lidze Zuchów 

2000 - dziewczynki wywalczyły złoty medal, a chłopcy zajęli wśród 
swoich rówieśników III miejsce. Królem Strzelców wśród dziew-
czynek w tej kategorii wiekowej została Ania Makurat, natomiast 
MVP rozgrywek wybrano Julię Brzezińską – obie zawodniczki „Bat” 
Sierakowice. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy rocznika 2000 na 
co dzień uczęszczają do klasy usportowionej w SP w Sierakowicach, 
gdzie zajęcia WF z rozszerzoną koszykówką prowadzą z nimi: 
pani Iwona Kulwikowska oraz pan Michał Woźniak. Natomiast 
treningi w Klubie prowadzi z dziewczynkami – Magdalena Ma-
kurat, a z chłopcami – Dariusz Kolka. Należy również nadmienić, 
że klasa IVf, w której uczą się koszykarki i koszykarze, na koniec 
roku szkolnego 2010/2011 miała najlepszą średnią ocen w całej 
szkole, tj. 4,54. 

Drużyna dziewczynek występowała w składzie: Monika Cyper-
ska, Łucja Grzenkowicz, Karolina Lewna, Marta Dominik, Maja 
Formela, Patrycja Rejmak, Julia Szultka, Wiktoria Pufelska, Julia 
Stencel, Kaja Karczewska, Julia Brzezińska, Dominika Prena, Ania 
Makurat. 

Zespół chłopców grał w składzie: Jakub Bigus, Mateusz Bronk, 
Mateusz Czaja, Szymon Formela, Damian Joskowski, Konrad Kolka, 
Dominik Kuczkowski, Kamil Młyński, Paweł Polejowski, Bartosz 
Smętoch, Eryk Stencel, Tomek Wolski i Dominik Wrzeszcz.

W roczniku 1999 dziewczynki z „Bat” Sierakowice także się-
gnęły po złoto, zostawiając w pokonanym polu reprezentantów 
drużyn: Bryza Kolbudy, Basket Żelistrzewo, GTK Gdynia, Trops 
Kartuzy oraz Flesz 63 Bydgoszcz. W tej kategorii wiekowej Królem 
Strzelców ligi została również Ania Makurat, natomiast MVP 

SPORT

III miejsce w Lidze Zuchów ‘2000 - Drużyna Bat Sierakowice

☞
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rozgrywek została wybrana Weronika Lejk - obie zawodniczki 
„Bat” Sierakowice. Dodatkowo II miejsce w klasyfikacji strzelców 
zajęła zawodniczka „Bat” Sierakowice Bibiana Puzdrowska, a Ania 
Makurat wygrała także klasyfikację rzutów za 3 punkty. Także 
chłopcy osiągnęli dobry wynik w Lidze Żaczków ’99, gdyż w gronie 
15 zespołów zostali sklasyfikowani na V miejscu.

Skład zespołu dziewczynek: Julia Brzezińska, Jagoda Czaja, 
Sandra Czaja, Aldona Domaszk, Paulina Formela, Roksana Gór-
ska, Łucja Grzenkowicz, Julita Konkel, Paulina Kuchta, Weronika 

Lejk, Ania Makurat, Weronika Muńko, Bibiana Puzdrowska i Julia 
Smętoch.

Chłopcy grali w następującym składzie: Jakub Bigus, Mateusz 
Bronk, Błażej Cymerman, Szymon Cyperski, Mateusz Czaja, Łu-
kasz Czapiewski, Maciej Huczyk, Przemek Kobiela, Konrad Kolka, 
Dawid Kuczkowski, Adam Majewski, Sebastian Płotka i Franek 
Zelewski.

Kolejna w klasyfikacji była Liga Młodziczek ’98, gdzie bezkonku-
rencyjną okazała się drużyna „Bryzy” Kolbudy, która nie poniosła 

Dziewczynki z drużyn Zuchów ‘2000 i Żaczków ‘1999

Sekretarz Gminy Sierakowice Olga Walaszkowska odbiera nagrodę 
BASKET PARTNER

Mistrz Województwa Pomorskiego w Lidze Żaczków ‘99 
oraz Wicemistrz w Lidze Młodziczek ‘98

☞
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Wrześniowe mecze Sierki
W dniu 3 września drużyna GKS BS Sierakowice przerwała złą 
passę czterech porażek rundy jesiennej sezonu 2011/2012 poko-
nując na własnym boisku II zespół w tabeli Gedanię Gdańsk 1 
: 0. Strzelcem jedynej bramki dla Sierki był Rafał Bronk, który 
uderzeniem z głowy umieścił piłkę w bramce gości. Pierwsza 
połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, którzy powinni 
wykorzystać kilka bardzo dogodnych sytuacji strzeleckich, lecz 
tak jak w poprzednich meczach skuteczność zawodników z Sie-
rakowic była bardzo słaba. Pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 0 : 0. Dwadzieścia minut drugiej połowy należało do 
drużyny Gedanii, która jednak nie potrafiła wykorzystać tej prze-
wagi. W pozostałej części meczu gra obu drużyn wyrównała się, 
jednak to gospodarze, po dośrodkowaniu w 85 minucie z rzutu 
rożnego, zdobyli zwycięskiego gola.

Skład GKS BS Sierakowice: Maciej Zengerski, Bartosz Kultys, 
Filip Ustowski, Rafał Gliszczyński (70 min. Rafał Bronk), Piotr ☞

żadnej porażki w rozgrywkach. Natomiast ogromnym zaskocze-
niem było wywalczenie w tej kategorii wiekowej II miejsca przez 
zespół dziewczynek „Bat” Sierakowice. Sukces jest tym większy, 
że dziewczynki są z roczników 1999 i 2000. Również w tej lidze 
bezkonkurencyjna w klasyfikacji strzelców była Ania Makurat – 

„Bat” Sierakowice. 
Skład zespołu dziewczynek „Bat” Sierakowice: Łucja Grzenko-

wicz, Julita Konkel, Paulina Kuchta, Weronika Lejk, Ania Maku-
rat, Weronika Muńko, Bibiana Puzdrowska, Julia Smętoch, Julia 
Brzezińska, Jagoda Czaja, Sandra Czaja, Aldona Domaszk, Paulina 
Formela i Roksana Górska,.

Kolejnym wyróżnieniem dla Klubu Sportowego „Bat” Sierakowice 
było sklasyfikowanie go w gronie klubów żeńskich na III miejscu 
w województwie pomorskim. Pierwsze miejsce przypadło w udziale 
Klubowi GTK Gdynia, natomiast II miejsce „Bryzie” Kolbudy.

Na Gali uświetniającej 65-lecie POZKosz wręczono również 
nagrody instytucjom, firmom i osobom wspierającym koszykówkę 
w Województwie Pomorskim, tzw. BASKET PARTNERY. W gronie 
wyróżnionych znalazło się również miejsce dla przedstawicieli 
lokalnego środowiska Sierakowic. 

W kategorii Mecenas Sportu Młodzieżowego główna nagroda po-
wędrowała do właścicieli Firmy Handlowej „Bat” – Panów Andrzeja 
i Tadeusza Bigusów, natomiast najlepszym Samorządem Przyjaznym 
Koszykówce uznano w tym roku Gminę Sierakowice.

Również w tym roku, w czasie wakacji, po raz pierwszy trenerzy 
powoływali Kadrę Pomorza z rocznika 1998 i w gronie powołanych 
znalazły się także 2 zawodniczki „Bat” Sierakowice – Bibiana Puz-
drowska oraz Weronika Lejk (obie rocznik 1999). Oprócz tego za-
wodnicy i zawodniczki Klubu Sportowego „Bat” Sierakowice bardzo 
dobrze sobie radzili w ogólnopolskich turniejach koszykówki, gdzie 
za każdym razem drużyny „Bat” Sierakowice plasowały się w ścisłej 
czołówce drużyn z całej Polski. Największe ogólnopolskie turnieje 

koszykówki z udziałem zespołów „Bat” Sierakowice odbyły się 
w Sosnowcu (dziewczynki III miejsce na 8 drużyn), w Bydgoszczy 
(dz. II/8), w Gdańsku (chłopcy V miejsce na 6 drużyn), w Warszawie 
(dz. I/12; ch. II/12), w Poznaniu (dz. I/16; ch. II/16).

Wszystkie te sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia Samo-
rządu i Sponsorów, dlatego w tym miejscu należą się wielkie słowa 
Podziękowania, zarówno dla Wójta Gminy Sierakowice jak też dla 
Panów Tadeusza i Andrzeja Bigusów – właścicieli Firmy Handlowej 

„Bat”, za wszelką pomoc okazaną Stowarzyszeniu.
Rafał Makurat

Król Strzelców Zuchów ‘00, Żaczków ‘99 i Młodziczek ‘98 - 
Ania Makurat oraz MVP Ligi Zuchów ‘00 Julia Brzezińska (z prawej)
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Biernat, Michał Klaman (80 min. Bogdan Deik), Mateusz Kowalczyk, 
Tomasz Płachecki, Krystian Gilmajster (70 min. Piotr Kowalczyk), 
Rafał Synak (46 min. Tomasz Musik), Artur Formela. 

Tydzień później, 10 września, na własnym boisku zespół GKS 
BS Sierakowice pokonał zespół z Choczewa 2:1. Do przerwy, po 
przeciętnej grze, utrzymał się wynik 0:0. Po przerwie, po faulu na 
Arturze Formeli, sędzia podyktował rzut karny, który skutecznie 
wykorzystał Filip Ustowski. W 65 minucie podwyższył wynik na 2 
: 0 Tomasz Musik. W 88 minucie goście strzelili bramkę, zmienia-
jąc wynik na 2 : 1. Tu trzeba podkreślić, iż goście oddali w całym 
meczu jeden strzał, i to skuteczny. Mecz zakończył się zasłużonym 
zwycięstwem zespołu z Sierakowic 2 : 1.

Skład zespołu: Maciej Zengerski, Filip Ustowski, Bartosz Kultys, 
Rafał Bronk, Piotr Biernat, Tomasz Płachecki, Rafał Synak (46 
min. Krystian Gilmajster), Tomasz Musik, Michał Klaman (75 min. 
Rafał Gliszczyński), Dawid Bulczak (46 min. Mateusz Kowalczyk), 
Artur Formela.

W sobotę 17 września zespół GKS BS Sierakowice rozegrał na 
wyjeździe kolejne spotkanie ligi V z zespołem GKS Kowale, znaj-
dującym się na drugim miejscu w tabeli. W 10 minucie meczu, 
po indywidualnej akcji lewym skrzydłem, Michał Klaman strzelił 
pierwszą bramkę dla Sierakowic, była to jedyna bramka w pierw-
szej połowie. W 15 minucie drugiej połowy, po ewidentnym błędzie 
obrońcy gości, gospodarze doprowadzili do remisu. W 80 minucie, 

po dokładnym dośrodkowaniu Mateusza Kowalczyka, drugą bram-
kę z głowy strzelił Artur Formela. Ostatecznie mecz zakończył się 
zwycięstwem Sierki 2 : 1. 

Skład zespołu: Maciej Zengerski, Filip Ustowski, Bartosz Kultys, 
Rafał Bronk, Piotr Biernat, Tomasz Płachecki, Rafał Synak (70 min. 
Marek Dawidowski), Krystian Gilmajster, Tomasz Musik (60 min. 
Artur Formela), Michał Klaman (80 min. Bogdan Deik), Mateusz 
Kowalczyk.

W niedzielę 25 września zespół GKS BS Sierakowice rozegrał 
na własnym boisku kolejne spotkanie ligi V z zespołem Orzeł 
Trąbki Wielkie. W pierwszej połowie mecz był wyrównany. 
W początkowych minutach gospodarze mogli uzyskać prowadze-
nie, natomiast w końcowych minutach goście mieli wyśmienite 
dwie okazje których nie wykorzystali. Druga połowa rozpoczęła 
się od ataków zespołu z Sierakowic, ale mimo kilku dogodnych 
sytuacji to dopiero w 65 minucie, po indywidualnej akcji prawym 
skrzydłem, pierwszą bramkę strzelił Artur Formela. Kilka zmian 
zawodników w zespole Sierakowic ożywiło jeszcze bardziej grę 
gospodarzy, co w 75 minucie przyniosło po faulu w polu karnym 
na Arturze Formeli rzut karny, który pewnie wykorzystał Filip 
Ustowski. Goście ograniczali się do kontrataków, z których nie po-
trafili uzyskać bramki. W 89 minucie meczu ostatecznie po strzale 
Artura Formela zawody zakończyły się zwycięstwem drużyny GKS 
BS Sierakowice 3 : 0 (0 : 0).    

☞
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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 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: 

28 października, 25 listopada, 16 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

SPRZEDAM

Kozie mleko w cenie 4 zł za litr, tel. 608 587 940.

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

POSZUKUJĘ

Mieszkania, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, co, w Sierakowicach lub okolicy z 
możliwością parkowania, tel. 668 210 381.

WYNAJMĘ

Lokal o powierzchni 65 m2 w centrum Sierakowic na handel, usługi lub biuro, 
tel. 601 686 617.

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

Mieszkanie w Kamienicy Królewskiej (samodzielny dom), tel. 889 050 886.

ZATRUDNIĘ

Pracownika do obróbki kamienia, tel. 516 073 345, proszę dzwonić po godz. 18.00.

USŁUGI

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

Profesjonalne  filmowanie  imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu, 
fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035.

KUPIĘ

OGŁOSZENIA DROBNE
Skup jabłek przemysłowych (spady) i czarnego bzu,

Sierakowice ul. Źródlana 4, tel. 602 440 612.

Skład zespołu: Maciej Zengerski, Filip Ustowski, Bartosz Kultys, 
Rafał Bronk, Piotr Biernat, Tomasz Płachecki, Rafał Synak (55 min. 
Krystian Gilmajster), Tomasz Musik (65 min. Kowalczyk Piotr), 
Michał Klaman (65 min. Marek Dawidowski), Mateusz Kowalczyk 
(75 min. Dawid Bulczak), Artur Formela.

Waldemar Formela
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Oferujemy opiekę na godziny – łagodny start przedszkolaka

ogłasza nabór na zajęcia z języka niemieckiego
w roku szkolnym 2011/2012 

W ofercie: 
- zajęcia grupowe (do 10 osób)
- zajęcia indywidualne 
  (przygotowanie do wyjazdów zagranicznych)
- konwersacje
- przygotowanie do egzaminów:

gimnazjalnego
maturalnego
państwowych ZD, C1
- korepetycje

                     Kurs całoroczny: 790 zł  
                     Zajęcia indywidualne 35 zł/60 min.

PODRĘCZNIK I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE GRATIS

Szczegóły pod numerem telefonu:  506 605 885                                                       
Zajęcia: Sierakowice, ul. Okrężna 3

www.sjo-aleksandra.pl


