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Od kilku lat Gmina Sierakowice jest 
właścicielem działek w pobliżu Parku Papieskiego. 
Mowa o łąkach po prawej stronie traktu pieszo-
rowerowego, biegnącego od ronda w kierunku Oł-
tarza Papieskiego. W tym roku udało się porozumieć 
w sprawie sprzedaży gruntu z właścicielką ostatniej 
działki, dzięki czemu wspomniane łąki połączą się
w jedną całość z terenem parku papieskiego. 

 Teren łąk od skrzyżowania ulic Lęborskiej, 
Dworcowej i ks. Sychty do Ołtarza Papieskiego jest 
własnością Gminy Sierakowice – powiedział Zbig-
niew Fularczyk, zastępca wójta. – Kilka lat temu 
został sporządzony projekt zagospodarowania tego 
terenu. Ma to być miejsce rekreacji i wypoczynku, 
park z prawdziwego zdarzenia.

- Projekt parku przygotowała Pracownia
T-33 Architekci Skrobun, Zaborniak, Sp. j. z Gdyni. 
Projektanci zaproponowali nie tylko zagospodaro-
wanie łąk na teren zielony, ale także rewitalizację 
Parku Papieskiego. Oczywiście zieleń zostanie 
utrzymana, ale planowany jest nieco inny układ 

ścieżek i ich utwardzenie zgodne z obecnie obowiązującymi 
standardami. Zgodnie z projektem ma zostać powiększony zbiornik, na 
którym posadowiony jest Ołtarz Papieski, a także powstać kolejny ze 
sztuczną rzeką. Zbiorniki te w chwilach wzmożonych opadów deszczu 
mają służyć także jako zbiorniki retencyjne, które przejmą część wód 
opadowych. W parkowej przestrzeni znajdzie się miejsce na ławki
i utwardzone trakty pieszo-rowerowe. Poza tym przy Ołtarzu Papies-
kim w dalszym ciągu są problemy ze stabilnością gruntu, z czym także 
trzeba się uporać. 

Jak zapewnił Zbigniew Fularczyk, władze gminy zdają sobie 
sprawę z tego, że po ubiegłorocznej przebudowie układu komunikacyj-
nego przy urzędzie gminy, czyli budowie ronda oraz przejazdu przy 
placu zabaw, dotychczasowe miejsce rekreacji dla dzieci przy ulicy 
Parkowej zostało znacznie ograniczone powierzchniowo. W przygo-
towanym projekcie parku zaprojektowano przestrzeń na plac zabaw dla 
dzieci. – Mam nadzieję, że mile zaskoczyliśmy mieszkańców tym 
projektem. Teraz chcemy poddać go pod ocenę społeczną – dodał 
zastępca wójta. 

Zaprojektowano koncepcję parku z placem zabaw dla dzieci w centrum Sierakowic 

Rzut z góry na planowaną rewitalizację Parku Papieskiego i okolicznych łąk

Widok na Ołtarz Papieski
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Uwagi do projektu można zgłaszać w referacie inwestycji lub 
sekretariacie Gminy Sierakowice, a także w redakcji „Wiadomości 
Sierakowickich”. 

Jak na razie nie można mówić o konkretnej dacie realizacji 
tego przedsięwzięcia. Inwestycja zostanie zrealizowana, gdy pojawią się 
programy unijne pozwalające uzyskać dofinansowanie na zadania 
związane z rewitalizacją i zagospodarowaniem terenów zielonych. Poza 

tym w pierwszej kolejności ma zostać wybudowana przez teren parku 
sieć kanalizacji deszczowej – główna magistrala burzowa.

- Zadań i potrzeb jest bardzo dużo. Inwestycje muszą być 
jednak realizowane w określonym porządku. Najważniejszą była prze-
budowa układu komunikacyjnego w centrum oraz na obszarach przyleg-
łych, a także przy urzędzie gminy – stwierdził Zbigniew Fularczyk.

AK

Istnieją szanse, że w Sierakowicach pow-
stanie nowy budynek komisariatu policji. Rozmowy na 
ten temat z wójtem Tadeuszem Kobielą prowadził 
komendant powiatowy policji insp. Tadeusz Trybuś. 

Obecny budynek komisariatu policji nie-
korzystnie wyróżnia się na tle nowoczesnych budyn-
ków centrum medycznego, urzędu gminy czy poblis-
kiej szkoły. 

Ze strony komendanta powiatowego policji 
padła propozycja przekazania sierakowickiemu samo-
rządowi budynku komisariatu wraz z działką, na której 
się znajduje, w zamian za przekazanie dużej działki na 
nowy obiekt i pomoc finansową w wysokości 1 mln zł 
na etapie budowy. 

Jak poinformował radnych podczas ostatniej 
sesji wójt Tadeusz Kobiela, jest to ciekawa propozycja, 
godna rozważenia. – Wygląda to dość rozsądnie, tym 
bardziej, że komendant powiatowy mógłby zwiększyć 
liczbę etatów z 18 do 30, a więc zwiększyłaby się liczba 
dyżurów – dodał sierakowicki włodarz. 

Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, to 
będzie realizowana w latach 2016-2017.

Czy w Sierakowicach powstanie nowy komisariat policji?

Budynek komisariatu policji w Sierakowicach wymaga modernizacji 

Widok na kościół św. Marcina

Tekst i foto: AK
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Taryfa na okres 01.08.2015 r. – 31.07.2016 r.

07 (301) sierpień 2015

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena BRUTTO Jednostka miary

1 2   3  4  5

1.
Gospodarstwa domowe

i pozostali odbiorcy usług
Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,26 zł/m3

2.
Sprzedaż hurtowa dla odbiorców spoza 
terenu gminy Sierakowice i Sulęczyno

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,10 zł/m3

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena BRUTTO po 
odjęciu dopłaty w 

wysokości 0,92 brutto
Jednostka miary

1  2  3 4 5

1.
Gospodarstwa domowe

i pozostali odbiorcy usług
Cena za 1 m3 odprowadzanych 

ścieków
5,99 zł/m3

2. Przemysł 
Cena za 1 m3 odprowadzanych 

ścieków
6,96 zł/m3

3
Przydomowe lokalne przepompownie 

ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzanych 

ścieków
5,93 zł/m3

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty abonamentowej BRUTTO Jednostka miary

1 2 3 4

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych 
w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego:

1 Wodomierz główny o średnicy od Ø 15 do Ø 20 2,38 zł/odbiorcę/m-c

2 Wodomierz główny o średnicy od Ø 25 do Ø 32 5,46 zł/odbiorcę/m-c

3 Wodomierz główny o średnicy od Ø 40 do Ø 50 31,84 zł/odbiorcę/m-c

4 Wodomierz główny o średnicy od Ø 65 do Ø 80 76,50 zł/odbiorcę/m-c

5
Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody
2,38 zł/odbiorcę/m-c

Wysokość cen za dostarczoną wodę (kwoty brutto z podatkiem VAT)

Wysokość cen za odprowadzone ścieki (kwoty brutto z podatkiem VAT)

Dopłata do pierwszej i trzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków
na podstawie Uchwały RG Sierakowice nr IX/104/15 z dnia 25.06.2015 r.

Wysokość opłat abonamentowych (kwoty brutto z podatkiem VAT)
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach zawiadamia, że w terminie od początku września do końca listopada 
2015 r. prowadzone będą modernizacje i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w następujących miejscowościach: SUW Sierakowice
ul. Lęborska, SUW Gowidlino, SUW Puzdrowo, SUW Kamienica Królewska, SUW Szklana oraz SUW Lisie Jamy. 

Inwestycje te będą prowadzone w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy
w aglomeracji Sierakowice”, który dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Zakres remontu i modernizacji wszystkich stacji obejmie: kapitalny remont budynku SUW, budowę zbiorników terenowych wody 
uzdatnionej oraz montaż zupełnie nowej technologii uzdatniania i pompowania wody do sieci wraz z elektronicznym sterowaniem oraz monitoringiem 
pracy stacji. SUW Gowidlino, SUW Kamienica Królewska oraz SUW Lisie Jamy zostaną wyposażone w stałe źródła zasilania rezerwowego - agregaty 
prądotwórcze. 

Dodatkowo w Sierakowicach przy ul. Gryfa Pomorskiego budowany będzie zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o poj. 1500 m3. 
Po zakończeniu powyższych inwestycji znacznej poprawie ulegnie działanie systemu uzdatniania wód podziemnych oraz zaopatrzenia

w wodę wszystkich wodociągów, które zasilane są w wodę przez modernizowane stacje uzdatniania. Zapewnione będzie automatycznie sterowane 
uzdatnianie wody, przebiegające w ściśle kontrolowanych warunkach, gwarantujące bezpieczeństwo dostawy wody spełniającej wszelkie wymogi 
obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych, a także poprawi się wartość związana  z ciśnieniem wody. 

Informujemy, że w czasie prowadzenia prac modernizacyjnych SUW, w okresie od 1 września do 30 listopada 2015 r. mogą następować 
czasowe przerwy w dostawach wody oraz przejściowe pogorszenie jej jakości spowodowane koniecznością czasowego wyłączenia stacji oraz 
prowadzeniem prób i rozruchów modernizowanych obiektów. Jakość dostarczanej wody, mimo możliwego jej wizualnego pogorszenia, nie będzie 
szkodliwa dla zdrowia, a jej parametry na okres prowadzenia prac inwestycyjnych zostały zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kartuzach.

Za wszelkie utrudnienia naszych odbiorców wody z góry przepraszamy, jednocześnie zapewniając, że po zakończeniu przedmiotowych 
inwestycji nastąpi poprawa zarówno jakości dostarczanej wody jak też niezawodności dostaw wody nawet w warunkach braku energii elektrycznej.

Zawiadomienie

6 września odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Polacy finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
odpowiedzą w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 
stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych podatnika?
z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie Jeśeli chodzi o ostatnie pytanie, to 10 lipca 2015 r. Sejm przyjął 
wątpliwości na korzyść podatnika nowelizację Ordynacji podatkowej, zawierającą zasadę, że niedające się 

Treść pytań będzie brzmiała następująco: usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, 
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów rozstrzyga się na korzyść podatnika. 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? W dniu głosowania lokale będą czynne w godzinach od 6.00 
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu do 22.00. 

Referendum ogólnokrajowe 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli w modlitwach,

mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
naszej Matki

śp. Tekli Gojtowskiej

serdeczne „Bóg zapłać”
składają

Córki z Rodzinami

Serdeczne podziękowania 
Krewnym, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom

oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w modlitwach,

mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

śp. Romana Króla

składa pogrążona w smutku Rodzina
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Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba  obwodowej
komisji ds. referendum

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

Olszewko, Skrzeszewo, Załakowo

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

(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)

58/6816-270

2 Sierakowice ulice: Abrahama, Chłopska, Dworcowa, E. Orzeszkowej, Fl. Ceynowy, Gen. 
Andersa, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, H. Derdowskiego, J. Wybickiego, 

Ks. B. Łosińskiego, Legionów, Lęborska, Parkowa, Spokojna, Św. Floriana, Wojska Polskiego, 
A. Mickiewicza, Cicha, I. Krasickiego, J. Słowackiego, Jeziorna, 

Ks. B. Sychty, Ks. J. Nowickiego, Łąkowa, Słupska 

Urząd Gminy 
83-340 Sierakowice
ul. Lęborska Nr 30

(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)

58/6819-531
58/6819-507

3 sołectwo : Mrozy, Sierakowska Huta, m. Sierakowice
tj: miejscowości: Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Sierakowice, Sierakowska Huta, Sosnowa 

Góra, Stara Maszyna, Welk, Wygoda Sierakowska
Sierakowice ulice: Brzozowa, Gen. Hallera, Gryfa Pomorskiego, Jana Pawła II, Kaszubska, 

Klonowa, Kościerska, Ks. Czapiewskiego, Lipowa, M. Kopernika, Marsz. Piłsudskiego, Nowe 
Osiedle, Orła Białego, Piwna, Pogodna, Polna, Sambora, Wiejska, Zalesie, Zielone Wzgórze, 

Źródlana 

Gminny Ośrodek
Kultury

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska Nr 27

(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)

58/6816-214

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

Sportowa, Wichrowe Wzgórze, Widokowa

Szkoła Podstawowa
83-340 Sierakowice

ul. Kubusia Puchatka Nr 7
58/6816-234

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

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

Osiedle Sosnowe

Szkoła Podstawowa
 Puzdrowo  Nr 32

58/6816-205

6 sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Stara Huta, Smolniki
tj: miejscowości: Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino,  Kamionka Gowidlińska, Kawle, 

Kowale, Lemany, Smolniki, Stara Huta, 
Gowidlino ulice:  Jana Pawła II, Jeziorna, Kartuska, Ks. S. Karczykowskiego Kolorowa, 

Kościelna, Marszałka Piłsudskiego, Łąkowa, Modrzewiowa,  Na Skarpie, Podgórna, Pogodna, 
Polna, Prymasa Wyszyńskiego, Spokojna, Świerkowa, Zaciszna, Zielona

Zespół  Szkół
83-341  Gowidlino

ul. Wyszyńskiego  Nr 5
58/6856-555

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

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

Wrzosowa, Zamkowa,  

Remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej 

Kamienica Królewska
ul. Królewska Nr 10

605 104 799

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

Szopa

Szkoła Podstawowa
Mojusz Nr 23
58/6847-750

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

Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szklana, Szramnica

Szkoła Podstawowa
Lisie Jamy Nr 60 A

(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)

58/6846-809

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

Zespół Szkół  Tuchlino Nr 16B
58/6846-880

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

Sosnowa, Spacerowa, Stolema, Wita Stwosza, Zaciszna, Zielona

Gimnazjum 
83-340 Sierakowice
ul. Spacerowa Nr 14

(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)

58/6846-875

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE
Z DNIA 16 LIPCA 2015 ROKU

w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz art. 16 § 1 
1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości  informacje o numerach i 

granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w referendum 
ogólnokrajowym.
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Składy obwodowych komisji
ds. referendum ogólnokrajowego

zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Obwód głosowania Nr 1 w SIERAKOWICACH:
1. PAWEŁ PARACKI Przewodniczący komisji
2. MAŁGORZATA DEIK Z-ca przewodniczącego komisji
3. IWONA NASTAŁY Członek komisji
4. MARIUSZ LASKA Członek komisji
5. ANDRZEJ DWORAK Członek komisji

Obwód głosowania Nr 2 w SIERAKOWICACH:
1. MARIA BULCZAK Przewodniczący komisji
2. JOANNA MARTYNA Z-ca przewodniczącego komisji
3. MAŁGORZATA GILMAJSTER Członek komisji
4. PATRYCJA FORMELA Członek komisji
5. BEATA RECŁAW Członek komisji

Obwód głosowania Nr 3 w SIERAKOWICACH:
1. MARIA KOTLENGA Przewodniczący komisji
2. MAGDALENA WENTA Z-ca przewodniczącego komisji
3. MAGDALENA DAWIDOWSKA Członek komisji
4. RENATA SZUTENBERG Członek komisji
5. MARIA MŁYŃSKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 4 w SIERAKOWICACH:
1. DANUTA MIOTK Przewodniczący komisji
2. IWONA MIELEWCZYK Z-ca przewodniczącego komisji
3. KAMILA OKUNIEWSKA Członek komisji
4. MAŁGORZATA KLASA Członek komisji
5. MARIA KOLKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 5 w PUZDROWIE:
1. SYLWIA KLEJNA- CZAJA Przewodniczący komisji
2. STANISŁAW GILMAJSTER Z-ca przewodniczącego komisji
3. MONIKA SMENTOCH-ZIEGERT Członek komisji
4. KLAUDIA DWORAK Członek komisji
5. GRAŻYNA JABŁOŃSKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 6 w GOWIDLINIE:
1. MARIUSZ ZIEGERT Przewodniczący komisji
2. AMELIA RECŁAW Z-ca przewodniczącego komisji
3. MARTYNA SKRZYPKOWSKA Członek komisji
4. AGATA LATARSKA Członek komisji
5. KATARZYNA ZENGERSKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 7 w KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ:
1. PIOTR ZENGERSKI Przewodniczący komisji
2. BOŻENA CZAJA Z-ca przewodniczącego komisji
3. KAZIMIERA GAFKA Członek komisji
4. URSZULA LABUDA Członek komisji
5. DOMINIKA KUCZKOWSKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 8 w MOJUSZU:
1. JANINA MŁYŃSKA Przewodniczący komisji
2. PATRYCJA REITER Z-ca przewodniczącego komisji
3. ANNA PŁOTKA Członek komisji
4. WERONIKA GOŁĄBEK Członek komisji
5. JUSTYNA GAFKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 9 w LISICH JAMACH:
1. DANUTA DWORZACZEK Przewodniczący komisji
2. BEATA WALKUSZ Z-ca przewodniczącego komisji
3. EUGENIA RECŁAW Członek komisji
4. MARIA BARBARA KOSTUCH Członek komisji
5. BŁAŻEJ FULARCZYK Członek komisji

Obwód głosowania Nr 10  w TUCHLINIE:
1. BOŻENA GLISZCZYŃSKA Przewodniczący komisji
2. BEATA MIELEWCZYK Z-ca przewodniczącego komisji
3. SŁAWOMIRA SZELA Członek komisji
4. ANETA KULWIKOWSKA Członek komisji
5. AGNIESZKA KROPIDŁOWSKA Członek komisji

Obwód głosowania Nr 11 w SIERAKOWICACH:
1. PIOTR WOŹNIAK Przewodniczący komisji
2. PATRYCJA LABUDA Z-ca przewodniczącego komisji
3. FILIP RECŁAW Członek komisji
4. TERESA FORMELA Członek komisji
5. KORNELIA JABŁOŃSKA Członek komisji

INFORMACJA

Wójt Gminy Sierakowice informuje o możliwości dowozu wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji d/s referendum
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie potrzeby dowozu telefonicznie (numer 586819507 lub 586819531) bądź e-mail 
(sierakowice@sierakowice.pl) do dnia 4 września 2015 roku do godziny 15.00.

Wójt Gminy Sierakowice
Tadeusz Kobiela

Informacje dodatkowe
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Gminy do dnia 24 sierpnia  
2015 r. (poniedziałek)
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 
75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Gminy  do dnia 28 sierpnia  2015 roku ( piątek) 
3.  Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi 
dla celów głosowania korespondencyjnego.

 00 00W dniu głosowania lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą  w godzinach od 6  do 22  .

Wójt Gminy
Tadeusz Kobiela

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 
171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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Podczas Dni Powiatu Kartuskiego, które w tym roku miały angażuje się w organizowanie zbiórki funduszy na rzecz sekcji 
miejsce w Chmielnie w dniach 4 i 5 lipca, po raz drugi zostały wręczone kolarskiej. Poza tym bardzo dużo czyta, pasjonują ją podróże i turystyka. 
nagrody Starosty Kartuskiego dla rodzin wielodzietnych. „Perły dla Jest świetną organizatorką, a także osobą pracowitą i odpowiedzialną.
życia” otrzymało osiem rodzin z powiatu – jedna z każdej gminy. 
Nagrody trafiły do rodzin, które nie tylko mogą pochwalić się licznym 
potomstwem, ale dodatkowo wyróżniają się na tle edukacyjnym, 
sportowym, artystycznym, zawodowym i społecznym. W tym roku 
sierakowickimi laureatami tego wyjątkowego wyróżnienia zostali 
państwo Bożena i Jarosław Rzeszutkowie. 

Pan Jarosław pracuje zawodowo w firmie BAT. Jego pasją jest 
muzyka, fotografia, gotowanie i historia. To typowa „złota rączka”, zna 
się na remontach, potrafi naprawić sprzęt domowy. Czyta bardzo dużo 
książek, zwłaszcza o tematyce historycznej. Pasję fotograficzną 
wykorzystuje do dokumentowania przebiegu imprez kolarskich. Jest 
kucharzem w domu, a także na wyjazdach rodzinnych i sportowych, 
często przygotowuje posiłki dla kilkunastoosobowej ekipy kolarskiej. 

Państwo Rzeszutek mieszkają w Sierakowicach z pięciorgiem Pan Jarosław jest wyciszony, spokojny, wprowadza do rodzinnego życia 
dzieci. Są rodziną szanowaną w społeczności lokalnej. Rodzina jest porządek, a zanim podejmie decyzję, lubi wszystko dokładnie 
silnie związana emocjonalnie, wspiera się nawzajem i angażuje we przemyśleć.  
wspólne życie. Pani Bożena i pan Jarosław wspierają dzieci w rozwi-
janiu zainteresowań i pasji. Przez kilka lat tworzyli także rodzinę 
zastępczą. 

Chlubą rodziny jest trójka najmłodszych dzieci państwa 
Rzeszutek – Piotr, Zofia i Tomasz. Lista ich osiągnięć sportowych jest 
bardzo długa, ale warto wymienić chociaż kilka. Piotr zajął m.in. IV 
miejsce w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym (2011 r.), V 
miejsce w MP w KP (2012 r.), IV miejsce w Mistrzostwach Polski LZS Pani Bożena od kilkunastu lat prowadzi własną działalność 
w Kolarstwie Przełajowym (2013 r.). Ma 5 dyplomów za zajęcie gospodarczą (biuro rachunkowe). Zarówno praca jak i rodzina są dla niej 
pierwszego miejsca na podium, 9 za zajęcie drugiego miejsca i 4 za bardzo ważne. Mimo licznych obowiązków służbowych i domowych 
trzecie miejsce. Zofia zajęła m.in. II miejsce w Mistrzostwach Polskiangażuje się we wszechstronny rozwój dzieci. Od około 10 lat bierze 
w Kolarstwie Przełajowym (2011 r.) i I miejsce w MP LZS w KP (2014 udział w zmaganiach kolarskich swoich dzieci, w licznych wyjazdach, 
r.), a poza tym ma 27 dyplomów za pierwsze miejsce w wyścigach, 19 za treningach i spotkaniach. Jest aktywną działaczką Międzyzakładowego 
drugie miejsce i 11 za trzecie. Tomasz zajął m.in. III miejsceLudowego Klubu Sportowego Baszta Bytów. W tym roku została 
w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym (2011 r.), I miejsce odznaczona „Krzyżem za zasługi dla Kolarstwa Polskiego” przez 
w MP w KP (2012 r.), III miejsce w MP w KP (2013 r.), I miejsce Mistrz prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Jest członkiem zarządu klubu 
Polski w Kolarstwie Przełajowym oraz I miejsce Mistrz PolskiBaszta Bytów oraz członkiem komisji rewizyjnej Pomorskiego 
w Kolarstwie Górskim MTB (2014 r.). Ma także 32 dyplomy za zajęcie Okręgowego Związku Kolarskiego w Gdańsku na lata 2015-2018. Troje 
pierwszego miejsca w wyścigach, 19 za drugie miejsce, a 11 za trzecie. dzieci państwa Rzeszutek zdobywa medale dla MLKS Baszta Bytów 
Czołowych miejsc zajętych przez młodych kolarzy jest znacznie więcej, promując nie tylko klub, ale także gminę, z której pochodzą. Pani 
gdyż nie za wszystkie przyznawane są, oprócz medali i pucharów, Bożena dokumentuje nie tylko sportowe osiągnięcia swoich pociech, ale 
dyplomy. także prowadzi kronikę sekcji kolarskiej klubu Baszta Bytów. Ponadto 

„Perła dla życia” dla państwa Bożeny i Jarosława Rzeszutek

Rodzina Rzeszutek, od lewej: Anna, babcia Anna, Bartosz, 
Zofia, Tomasz, pani Bożena, Piotr i pan Jarosław

Rodzinny wypoczynek w górach

Gratulacje dla Zofii od Burmistrza Bytowa

To tylko niewielka część kolekcji pucharów Zofii
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Młodzi sportowcy 
należą do ścisłej czołówki 
krajowej w kolarstwie. Ich 
sukcesy są wynikiem talentu 
i ciężkiej pracy. Niemal co-
dziennie trenują na rowe-
rach, przejeżdżają dystans 
po kilkadziesiąt kilometrów, 
bez względu na warunki 
atmosferyczne. Jedyną wy-
mówką od treningu jest 
choroba lub temperatura po-
wietrza poniżej 15 stopni. 
Do tego dbają o inne formy Pani Bożena podkreśla, że nauczyciele i dyrekcje szkół, do 
aktywności fizycznej (pły- których uczęszczają jej dzieci, są bardzo wyrozumiali. Udział w wyś-
wanie, aerobik) i różnego cigach, które odbywają się co prawda w weekendy, powodują 
rodzaju ćwiczenia, które nieobecności na zajęciach i konieczność późniejszego nadrobienia 
pobudzają do pracy te grupy zaległości. – Dzieci nie mają jakichś nadzwyczajnych stopni, bo nie ma 
mięśni, które nie pracują takiej możliwości – mówi pani Bożena. – Niemal wszystkie wyścigi są 
zbyt intensywnie podczas na południu Polski, jeździmy także do Czech. Wyjeżdżamy w piątki
treningu kolarskiego. i jeśli zajęcia z jakiegoś przedmiotu odbywają się wyłącznie w piątki, to 

Rodzinę Rzeszu- już jest z nim kłopot, bo piątki często opuszczają. Wracamy w niedziele 
tek do nagrody nominował w nocy lub w poniedziałki nad ranem, więc często dochodzą jeszcze 
Gminny Ośrodek Pomocy nieobecności w poniedziałki. Jednakże zarówno szkoła Zosi jak i Tomka 
Społecznej w Sierakowi- jest zadowolona, że ma wśród swoich uczniów takich indywidualistów, 
cach. Jak mówi z uśmiechem którzy chcą coś robić. 

pani Bożena, pracownice GOPS bardzo się napracowały zbierając Życie rodziny państwa Rzeszutek jest podporządkowane 
informacje o rodzinie do konkursowej karty zgłoszeniowej. Przejrzenie młodym sportowcom: treningi, dowozy do klubu i na zawody. – Trening 
kilku tomów kronik z wycinkami prasowymi dokumentującymi sukcesy jest najważniejszy. Jakakolwiek przerwa i od razu widać, że forma spada 
młodych kolarzy zajęło mnóstwo czasu. i nie uda nam się osiągnąć później wysokich wyników – opowiada pani 

Jak wyznaje pani Bożena, rodzina nie spodziewała się tej Bożena. – Jeździmy do klubu do Bytowa. Obecnie już nie tak często, bo 
nagrody. – Zawsze musimy na wszystko ciężko pracować, więc nigdy dzieci są już dorosłe i wiedzą, co mają robić. Mają specjalne urządzenia, 
jeszcze takich nagród nie otrzymywaliśmy i tej też nie spodziewaliśmy garminy (pas zakładany na tułów ze specjalnym zegarkiem mocowanym 
się. Tym bardziej, że mówiono nam, iż promowane są rodziny z mniej- na kierownicy), dzięki którym trening zadany przez trenera są w stanie 
szymi dziećmi, a nasze są już dorosłe – mówi pani Bożena i dodaje: – Ale wykonać sami, a dane przekazywane są trenerowi przez internet. 
jest nam bardzo miło, czujemy się dowartościowani i bardzo szczęśliwi, Oczywiście nie da się wytrenować mistrzów w domu, bo gdyby tak było, 
wcale nie chodzi o pieniądze, ale o to, że ktoś nas zauważył i docenił. to wszyscy mielibyśmy mistrzów. Do niedawna jeździliśmy cztery, pięć 

razy tygodniowo do Bytowa, czyli niemal codziennie. Nie jest łatwo to 
wszystko organizacyjnie „ogarnąć”, bo dzieci dojeżdżają do szkół, a ja 
także muszę mieć co najmniej 40 minut, aby do Bytowa dojechać. 
Organizacyjnie, logistycznie nie jest to takie łatwe, ale jakoś nam się 
udaje. Klub także patrzy na nas przychylnie, bo dzieci są dobrymi 
zawodnikami. Mój mąż pracuje zawodowo, więc nie może się zwalniać, 
poza tym nie ma prawa jazdy, więc na mojej głowie spoczął obowiązek 
wożenia dzieci na treningi i zawody. Często wyjeżdżam także z klubem 
jako drugi opiekun. 

Niezwykle istotne jest także przygotowywanie odpowiednich 
posiłków dla młodych kolarzy. Nie jedzą mięsa, a podstawą ich diety jest 
ryż i makaron. Poza tym nie przyjmują żadnych lekarstw, bo w ich 
składzie mogą się znaleźć środki uznane za dopingowe. – Na szczęście 
moje dzieci nie chorują, a na porządku dziennym jest czosnek, miód

– Nasza rodzina to ja, mąż i piątka dzieci – kontynuuje pani i cytryna – dodaje pani Bożena. 
Bożena. – Dzieci było siedmioro, niestety, dwoje zmarło. Najstarszy syn, Ale sport to nie tylko ciężka praca zwieńczona sukcesami, to 
Bartosz, niedługo skończy 25 lat, pracuje zawodowo i amatorsko gra także stres związany z troską o bezpieczeństwo dzieci. Jak opowiada 
w piłkę. Córka Anna zaczęła pracować ze mną zaraz po maturze, pani Bożena, Zosia podczas treningu przed zawodami miała groźnie 
pomaga mi prowadzić firmę i równocześnie uzupełnia wykształcenie na wyglądający wypadek. Straciła przytomność i trafiła do szpitala. Na 
wyższej uczelni w Gdańsku. Piotrek ukończył w tym roku technikum szczęście nic poważnego jej się nie stało. Także Piotr, podczas jednego
w Kartuzach i zapisał się na studia. Chodził do klasy elektrycznej, ale jest z wyścigów, zjeżdżając ze zbocza złamał kierownicę i zderzył się
bardzo zafascynowany kolarstwem i chciałby pracować przy grupach z drzewem. Zdarzają się takie niebezpieczne sytuacje.  
zawodowych kolarzy jako np. masażysta. Wybrał więc kierunek odnowa Gdy pytam o początki sportowej pasji trójki dzieci państwa 
biologiczna z elementami fizjoterapii. Oczywiście nadal startuje w za- Rzeszutek, pani Bożena odpowiada: – Wszystko zaczęło się od naj-
wodach, ale już nie jako reprezentant Baszty Bytów lecz Stowarzyszenia młodszego syna, który zawsze chciał jeździć na rowerze. Tutaj jest za-
Hotel Cztery Brzozy w Gdańsku. Otrzymał stamtąd rower, co bardzo nas sługa mojej mamy, która zawsze bardzo nam pomagała. Ona sadzała 
odciążyło, bo rower tej klasy kosztuje ok. 13 tys. zł. Natomiast Zosia Tomka na takim małym trzykołowym rowerku. Jeszcze nawet nie 
chodzi do technikum hotelarskiego w Somoninie. Niedawno wróciła potrafił dobrze chodzić, a już jeździł. Nie wiem, jak to zrobił, ale od razu 
z miesięcznej praktyki w Turcji. Szkoła bardzo ją docenia, typując do potrafił jeździć na rowerze. Często jeździł na większych rowerach, 
stypendium przyznawanego przez Starostę Kartuskiego, które otrzy- nieprzystosowanych do jego wzrostu. Sąsiedzi zawsze mi mówili, że 
mała już po raz drugi. Zosia żyje kolarstwem. Najbardziej zdolnym i tym mam na niego uważać, bo wyrządzi sobie jakąś krzywdę, a ja sądziłam, 
który zaczął naszą rodzinną przygodę z kolarstwem jest Tomek, który że może jak się przewróci raz lub drugi, to zrezygnuje, ale mu nie 
ma w tej chwili 17 lat i chodzi do liceum ogólnokształcącego na przeszło. Miał 9 lat, gdy już na poważnie zadeklarował, że chce jeździć. 
Wzgórzu w Kartuzach, do klasy usportowionej. Tomek ma najwięcej Dowiedziałam się, że tak małe dziecko musiałabym wozić na treningi do 
osiągnięć sportowych i został powołany do kadry narodowej. 

Medale Zofii 

Puchary i medale Tomasza

Kilka trofeów Piotra
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zbierając 1% podatku, bo taką mam możliwość z racji prowadzonego 
przeze mnie biura rachunkowego. Zostałam doceniona także przez sam 
klub i otrzymałam pamiątkowy medal wybity z okazji 50-lecia Baszty 
Bytów. 

Sportowe sukcesy rodzeństwa są dostrzegane przez władze 
samorządowe, zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i powiatowego. – 
Zostaliśmy docenieni przez Marszałka Województwa Pomorskiego, 
przez panią starostę Janinę Kwiecień, no i oczywiście przez władze 
Bytowa – stwierdza pani Bożena. – Tylko niestety nasza gmina ma taki,
a nie inny regulamin przyznawania stypendiów sportowych. Jak można 
wymagać, aby uczeń był w pierwszej trójce, czyli miał medal mistrzostw 
Polski (w danej kategorii jest to trzech zawodników w Polsce), i jeszcze 
miał średnią 4,2? Albo to jest stypendium naukowe, albo sportowe. 
Wydaje mi się, że nie ma w naszej gminie drugiego takiego zawodnika 
jak Tomek, który sześciokrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski. 

Zarówno Bytów jak i Kartuzy zmieniły swoje regulaminy 
przyznawania stypendiów, dzięki czemu młodzi kolarze otrzymują 
wsparcie finansowe z jednego lub drugiego samorządu. Uprawianie 
jakiejkolwiek dyscypliny sportu jest związane z wydatkami, a nie Gdańska. To nie wchodziło w rachubę. W gazecie znalazłam informację, 
wszystkie są pokrywane przez klub. Ostatnio klub Baszta Bytów że klub Cartusia w Kartuzach ma sekcję kolarską dla małych dzieci, więc 
pozyskał sponsora dla Zofii i Tomasza. Jest nim firma BAT. tam pojechaliśmy. Spodobało nam się i Tomek zaczął tam trenować.

- Każdy zawodnik musi mieć trzy rowery – mówi pani I wtedy Zosia także chciała spróbować. Tomek jest jakby urodzony do 
Bożena. – My specjalizujemy się w MTB, czyli zawodach górskich, ale roweru, za to Zosia nadrabia pracowitością. Piotrek, najstarszy z tej 
na treningi potrzebujemy rowery szosowe. Startujemy także w trójki, najpóźniej zaczął, bo w wieku 14 lat. Postanowił spróbować 
zawodach przełajowych i to też są zupełnie inne rowery. Dzieci mają kolarstwa, ponieważ rozwiązała się drużyna piłkarska, w której grał. 
więc po trzy rowery i mnóstwo różnego rodzaju kół: treningowe, Przez rok trenowaliśmy w Cartusii, później, w 2008 r., przeszliśmy do 
wyścigowe itp.Baszty Bytów. Trenujemy w klubie znanego kolarza Czesława Langa. 

Pani Bożena cieszy się, że jej dzieci mają swoją pasję, ale W tym roku pani Bożena Rzeszutek została odznaczona 
zaznacza jednocześnie: – To nie jest tak, że wszyscy żyjemy tylko „Krzyżem za zasługi dla Kolarstwa Polskiego”. Jak mówi, było to dla 
rowerami. Odpoczywamy podczas wspólnych wakacji, bez rowerów, niej duże zaskoczenie. – Zawoziłam dzieci na treningi i musiałam na nie 
ale też aktywnie.  czekać, więc zaangażowałam się w działalność klubu. Trener kolarzy 

Rodzina jest bardzo ze sobą zżyta. Dwoje najstarszych wraztakże startuje w zawodach, więc w tym czasie ja opiekuję się dziećmi 
z rodzicami są dużym wsparciem dla młodszego rodzeństwa i chętnie młodszymi, które startują na krótszych dystansach. Tak się złożyło, że 
uczestniczą w ich sukcesach sportowych. A o osiągnięciach Piotra, Zofii zaczęłam mocno pomagać: załatwiać licencje, pilnować terminów, 
i Tomasza na pewno jeszcze usłyszymy. załatwiać różne sprawy. Poza tym pozyskuję fundusze dla klubu 

AK, foto: AK i archiwum rodzinne

Tomasz i Zofia

W czerwcu gospodarstwo agroturystyczne „Pod lipą” państwa 
Sabiny i Andrzeja Kreftów w Kamienickim Młynie odwiedziła grupa
z województwa lubuskiego. Wśród wycieczkowiczów byli także przed-
stawiciele urzędu marszałkowskiego, m.in. z wicemarszałkiem Stanis-
ławem Tomczyszynem na czele.  

Andrzej Olszewski, mistrz tabakiery, dał pokaz mielenia tabaki, a Paweł 
Sela zademonstrował, jak tworzy gliniane wyroby. Goście częstowali się 
kaszubskimi specjałami, a na zaostrzenie apetytu przed obiadem udali się 
na Zamkową Górę. Dla niektórych wspinaczka na szczyt była praw-
dziwym wyzwaniem. 

Kaszuby bardzo spodobały się gościom z lubuskiego i już za-
Goście kilkudniowy pobyt na Kaszubach rozpoczęli we powiedzieli swoją kolejną wizytę. Tym razem chcą tu przyjechać je-

Wdzydzach Kiszewskich, gdzie zwiedzili tamtejsze muzeum. W planie sienią. 
wizyty w północnej Polsce było także poznanie ofert zagród eduka- Warto dodać, że gospodarstwo agroturystyczne państwa 
cyjnych. Gospodarstwo agroturystyczne „Pod lipą” należy do Ogólno- Sabiny i Andrzeja Kreftów w ubiegłym roku głosami internautów zajęło 
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, więc u państwa Kreftów goście trzecie miejsce w konkursie na Miejsce Roku. Konkurs został zorga-
z lubuskiego zatrzymali się na kilkugodzinny pobyt. nizowany pod patronatem Agencji Rynku Rolnego w ramach kampanii 

Gospodarze przygotowali masę atrakcji mających na celu Trzy Znaki Smaku.  
przybliżenie gościom z zachodniej Polski kaszubskiej kultury i sztuki. Tekst i foto: AK

Z lubuskiego na Kaszuby
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W sobotę, 4 lipca 2015 roku, do Redy zjechali Kaszubi
z całego regionu, ale też i z odległych miejsc na kuli ziemskiej, bo aż
z Kanady. A skoro przybyli rodacy z tak daleka, to nie mogło zabraknąć 
tych, którym do Redy było znacznie bliżej – wybrali się też tradycyjnie na 
Zjazd członkowie sierakowickiego oddziału wraz z rodzinami.

Dziemińska oraz Sławomir Siezieniewski. W trakcie tej oficjalnej części 
legitymację członkowską ZKP odebrał David Shulist – lider Kaszubów
z Kanady i organizator ich współpracy z macierzystym regionem. 

Tuż po oficjalnym otwarciu Zjazdu na scenie pojawiły się 
kaszubskie zespoły folklorystyczne oraz laureaci konkursu Kaszubski 
Idol. Oprócz koncertów odbywały się też liczne pokazy, pochody, 
konkursy. Nie zabrakło tradycyjnych stoisk , były kiermasze rękodzieła
i produktów regionalnych. Gwiazdą wieczoru był Mrozu, który podczas 
koncertu zaśpiewał m.in. takie przeboje:  Jak nie my to kto, Miliony Rano na przyszkolnym parkingu oczekiwali już chętni do wy-
monet, Rollercoaster i Nic do stracenia. Zaśpiewała też Weronika jazdu. Tym razem gospodarzem imprezy było jedno z miast Kaszëb-
Korthals, jedna z najbardziej utalentowanych kaszubskich artystek, sczégò Trójgardu – Reda. Do tego miasta trudno dostać się z Sierakowic 
uczestniczka telewizyjnych konkursów "Szansa na sukces", "Bitwa na koleją (zresztą do każdego innego również – póki co), zatem uczestnicy 
głosy", "Idol"; zaprezentował się również Maciej Miecznikowski – wsiedli do autokaru Andrzeja Lisa, który, też już tradycyjnie, od 
słynny śpiewający Kaszuba. Z kolei w Zespole Szkół nr 1 organizatorzy siedemnastu lat przewozi sierakowiczan na kolejne zjazdy.
przygotowali miejsce na tradycyjny turniej gry w Baśkę. 

Po przybyciu do Redy należało udać się na dworzec PKP
i oczekiwać na największą grupę uczestników XVII Zjazdu, którzy 
przybyli specjalnymi pociągami Transcassubia – jeden z  Chojnic, drugi 
ze Słupska. Po uformowaniu pochodu (imponującego, wielotysięcznego, 
niezwykle barwnego, rozśpiewanego, z towarzyszeniem ludowych ka-
pel) zjazdowicze ruszyli ulicami Redy w kierunku kościoła p.w. Wniebo- Mimo ogromnego upału w tym dniu wszyscy dobrze się 
wzięcia NMP , w którym odprawiona została msza święta pod przewod- bawili, prowadzili długie rozmowy z dawno niewidzianymi 
nictwem bpa Wiesława Szlachetki. Po drodze uczestnicy zatrzymali się przyjaciółmi, wysłuchali koncertów, wsparli finansowo twórców 
przed Urzędem Miasta, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą XVII ludowych zakupując pamiątki i piękne wytwory rękodzieła. Wrócili do 
Światowy Zjazd Kaszubów. domów zadowoleni i pełni podziwu dla tak ogromnej siły woli i 

Oficjalnego otwarcia Zjazdu na scenie przy stadionie MOSiR determinacji kaszubskiego środowiska, chętnego do manifestowania 
dokonali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jedności podczas kolejnych zjazdów.
prezes Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki oraz 

Danuta Piochburmistrz Redy Krzysztof Krzemiński.  Imprezę prowadzili: Anna Cupa-

Sierakowicki oddział ZKP na XVII Zjeździe Kaszubów w Redzie

Zbiórka przed wyjazdem na sierakowickim parkingu

Formowanie pochodu na dworcu w Redzie,
w oczekiwaniu na przyjazd pociągów Transcassubia

Przemarsz ulicami Redy

Gośćmi Zjazdu byli również Kaszubi z Kanady
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Paweł ma 24 lata i pochodzi z Sierakowic. Uwielbia sport, a na przekazane są do światowej bazy dawców szpiku, więc nie ma potrzeby 
co dzień pracuje jako informatyk. Kilka miesięcy temu, zostając dawcą zapisywania się powtórnie do innego rejestru lub fundacji.
komórek macierzystych, ofiarował zupełnie nieznanej osobie niezwykle Warto podkreślić, że decyzja o wyrażeniu chęci zostania 
cenny dar – dar życia. dawcą szpiku musi być w pełni przemyślana. Wycofanie się w ostatniej 

Mówiąc o powodach, które skłoniły go do podjęcia decyzji chwili oznacza narażenie chorego na śmierć. 
o zostaniu dawcą komórek macierzystych podaje przykład ojca, hono- Paweł po odebraniu telefonu od Fundacji DKMS Polska 
rowego dawcy krwi: – Od najmłodszych lat podziwiałem Tatę, który potwierdził swoją deklarację oddania szpiku i rozpoczęły się 
honorowo oddaje krew, sam poszedłem w jego ślady i sądzę, że to kilkutygodniowe przygotowania do jego pobrania.  
kluczowa sytuacja, dzięki której nauczono mnie pomagać na tyle, na ile - Samo przygotowanie do oddania szpiku to w pierwszym 
jest to możliwe. Pewnego dnia buszując w Internecie natknąłem się na etapie pobranie krwi do wstępnych badań potwierdzających zgodność 
ludzi, którzy swoim świadectwem namawiali innych do zapisania się do genetyczną – opowiada. – Kolejny etap to szereg badań kontrolnych
banku komórek macierzystych. Dzięki ich decyzji chorzy na białaczkę i dwa wyjazdy w moim przypadku do Warszawy, gdzie od rana 
mogą żyć na nowo. Każda historia jest wyjątkowa. Moja chęć niesienia przechodziłem kompleksowe badania. Podczas drugiego wyjazdu 
pomocy, a raczej gotowość do pomocy, skłoniła mnie do zapisania się do odebrałem także 9 dawek czynnika wzrostu (strzykawki), który 
banku komórek Fundacji DKMS. Mówię o chęci pomocy, gdyż nie spo- przyjmowałem wstrzykując w brzuch. Brzmi strasznie, ale same 
dziewałem się nigdy, że pewnego dnia telefon się odezwie, a po drugiej zastrzyki są dosłownie bezbolesne. W czasie przyjmowania czynnika 
stronie usłyszę gorącą prośbę o pomoc dla osoby, która jest potrzebująca wzrostu czułem ból kości udowych, bioder i stawów, mimo wszystko 
– dodaje Paweł. wiedziałem, że robię to dla kogoś i to mnie motywowało. Dzień po 

Motywy swojej decyzji wyjaśnił także w liście, jaki napisał do oddaniu szpiku ból po prostu zniknął, pewnie dlatego, że przestałem już 
swojej genetycznej bliźniaczki. O tym, kim jest osoba, której ofiarował przyjmować czynnik wzrostu. Lekarze powiedzieli, że skoro boli, to 
cząstkę siebie dowiedział się zaledwie kilka godzin po pobraniu komórek wszystko jest w porządku i mojego szpiku wytrąconego z krwi będzie 
macierzystych. Biorcą okazała się 54-letnia Niemka, która odpisała dużo - tak też było. 80% przypadków pobierania szpiku odbywa się przez 
bardzo wzruszającym listem, w którym wyraziła swoją ogromną pobieranie szpiku z krwi obwodowej (jak było w moim przypadku). Sam 
wdzięczność dla Pawła za jego dar ofiarowania drugiemu człowiekowi zabieg trwał około 7 godzin, a wygląda to dosłownie jak oddanie osocza, 
szansy na nowe życie. Jak stwierdziła, takiego czynu może dokonać tylko gdzie w obie ręce są wbite małe igiełki, a krew przechodzi przez 
człowiek silny i o wielkim sercu, dostrzegający najistotniejsze sprawy. specjalistyczny separator i wraca do organizmu. Pozostałe 20% 
Biorczymi wyraziła nadzieję, że dane jej będzie kiedyś spotkać Pawła.  przypadków nie jest pobieraniem szpiku z rdzenia kręgowego, jak wiele 
Jego słowa: „Pamiętaj, że jesteś świadectwem siły, walki i wytrwałości, osób uważa, ale z kości talerza biodrowego, gdzie zabieg w tym 
a ja mam taką nadzieję, że chociaż trochę pomogłem w tej nierównej przypadku jest robiony pod narkozą i następnego dnia można wrócić do 
walce, w której będę starał się pomóc jak tylko będę mógł” na zawsze normalnego trybu życia.
pozostaną w jej pamięci.  Paweł podkreśla profesjonalizm i zaangażowanie Fundacji 

Na białaczkę, czyli nowotwór krwi, może zachorować każdy DKMS. – Fundacja zapewniła mi hotel i zwrot kosztów dojazdu,
bez względu na wiek, płeć czy dotychczasowy stan zdrowia. Dla wielu a w przeddzień oddania, jak i po oddaniu,  również hotel, przejazd
chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek i wyżywienie dla osoby towarzyszącej, w moim przypadku była to 
macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Dlatego tak ważne jest, aby Narzeczona. Organizacja wszystkiego wynikająca z chęci niesienia 
w bazie dawców znalazło się jak najwięcej osób, bo im więcej dawców, pomocy innym dla fundacji DKMS to priorytet i to naprawdę dało się 
tym więcej szans dla chorych na białaczkę. Zdrowie to dar, którego nie odczuć w każdym możliwym stopniu – mówi Paweł. – Warte uwagi jest 
można kupić za żadne pieniądze, ale można go ofiarować tym, którzy także to, że przez cały proces, od momentu, w którym dowiedziałem się, 
walczą ze śmiertelną chorobą. że jestem potencjalnym dawcą, do miesiąca po oddaniu szpiku, 

W bazie dawców można się zarejestrować na kilka sposobów. dzwoniono do mnie, badano i monitorowano mój stan zdrowia. Za pół 
Pierwszym z nich jest  akcja rejestracyjna organizowana przez Fundację roku mam kolejne szczegółowe badania, za rok kolejne, a przez 
DKMS Polska i współpracujących z nią wolontariuszy. Tego typu akcje najbliższe dwa lata jestem „zarezerwowany” tylko dla mojej genetycznej 
organizowane są przy okazji różnego rodzaju imprez sportowych, biorczyni. Po dwóch latach znowu będę w bazie DKMS i może jeszcze 
kulturalnych, a także w centrach handlowych czy na uczelniach raz komuś pomogę? A chciałbym bardzo, tak samo bardzo, jak spotkać 
(przypomnijmy, że w Sierakowicach już dwukrotnie była możliwość się z biorczynią i powiedzieć jej, że po prostu DAŁA RADĘ, że jest silna
zapisania się do bazy dawców podczas takiej akcji zorganizowanej i przeszła to dzielnie.
w miejscowej szkole podstawowej). Drugi sposób to rejestracja online, - Zachęcam wszystkich do zapisania się do bazy dawców. Jest 
która polega na zamówieniu pakietu rejestracyjnego ze strony to niepowtarzalna okazja podarowania części siebie komuś, kto tak jak ja 
internetowej Fundacji ( ) i odesłaniu wypełnionego oraz Ty posiada swoją rodzinę, dla której warto żyć – dodaje na 
formularza wraz z wymazem z wewnętrznej strony policzka. Można zakończenie Paweł, a na pytanie czy czuje się jak bohater odpowiada – 
także zarejestrować się w Krajowym Banku Dawców Szpiku Nie czuję się jak bohater, a jeśli będzie potrzeba, zrobię to jeszcze raz 
( ) lub innej instytucji prowadzącej tego typu (mimo bólu, który troszkę przeszkadzał spać), dlatego też chcę pozostać 
rejestry, a także osobiście w wyznaczonych placówkach służby zdrowia. anonimowy, bo moim zdaniem tu nie o sławę chodzi, tylko o życie 
Po zapisaniu się do jednej bazy dawców dane, czyli wyniki badań HLA, drugiej osoby, która tak jak i my ma dla kogo żyć.

www.dkms.pl

www.dawcy-szpiku.pl

Paweł został dawcą szpiku i podarował szansę na nowe życie 
„…Tu nie o sławę chodzi, tylko o życie drugiej osoby, która tak jak i my ma dla kogo żyć”

AK
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Imprezy plenerowe tego lata zostały zdominowane przez wys-
tępy zespołów discopolowych. Gwiazdą wieczoru tegorocznego Festi-
walu Kultury Łowieckiej Knieja była Shazza, a w trakcie Nocy pod 
Gwiazdami wystąpiły grupy Mig i Mejk. 

Na scenie przed sierakowicką publicznością zaprezentowały 
się zarówno zespoły folklorystyczne, jak i myśliwskie. Wystąpił Zespół 
Muzyki Myśliwskiej „Hubertus”, Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni
i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”, Galicja Folk Band z Ukrainy oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Spotkanie” z Belgii. Dodatkowymi atrakcjami były 

Tegoroczny, dwunasty 
już, Festiwal Kultury Łowieckiej 
rozpoczął się Kaszubskim Przeglą-
dem Sygnałów i Muzyki Myśliw-
skiej. W sobotnie przedpołudnie 18 
lipca w Drewnianym Zabytkowym 
Kościele o główną nagrodę – Fan-
farę Żurawia – współzawodniczyli 
soliści i zespoły muzyki myśliw-
skiej. W tym samym czasie zor-
ganizowano także I Kaszubski Kon-
kurs Oceny Poroży Jeleni, którego 
celem było kształcenie umiejętności 
prawidłowej oceny wieńców jeleni 
pod kątem właściwego zastosowa-
nia kryteriów odstrzału. Zwycięzcą 
został Hubert Keller, reprezentujący 
Wojskowe Koło Łowieckie „Żbik” 
z Siemirowic. 

Po południu przy Ołtarzu 
Papieskim miał miejsce koncert lau-

reatów XI Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej,

pokazy rasy psów myśliwskich oraz prezentacja Chorągwi Husarskiej. 
Na zakończenie wystąpiła Królowa Disco Polo – Shazza. a tuż po nim mszę św. hubertowską odprawił ks. Andrzej Koss, kapelan 

Imprezie towarzyszyły Kiermasze Zacnego Jadła, Napitkumyśliwych, leśników i rycerzy diecezji pelplińskiej. 
i Rękodzieła, stoiska z akcesoriami myśliwskimi, kuchnia kaszubskaPo mszy parada gospodarzy, gości, pocztów sztandarowych, 
i myśliwska oraz kącik przyrodniczy dla dzieci. zespołów i uczestników festiwalu przemaszerowała do amfiteatru 

W ramach Festiwalu Kultury Łowieckiej kilka dni wcześniej, Szerokowidze, gdzie imprezę uroczyście otworzyli gospodarze gmin 
10 lipca, w Drewnianym Zabytkowym Kościele otwarto wystawę Sierakowice i Somonino. 

Letnie imprezy w rytmie disco polo

XI Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej 

Konkurs Oceny Poroży Jeleni

Poczty sztandarowe kół łowieckich 

Chorągiew Husarska podczas parady ulicami Sierakowic

Galicja Folk Band z Ukrainy

Zespół Pieśni i Tańca „Spotkanie” z Belgii
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fotograficzną Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku pn. 
„Tajemnice lasu”. Wystawę można oglądać do 30 września br. 

Od kilku lat współorganizatorem Kniei jest Gmina Somonino. 
Z tej okazji na scenie koncertowej w Ostrzycach wystąpiły zespoły 
folklorystyczne i myśliwskie, a mieszkańcy i turyści mogli podziwiać 
pokazy pracy sokołów i sów. 

Główną imprezą 
plenerową sierpnia była Noc 
pod Gwiazdami i towarzy-
szący jej V Zlot Pojazdów 
PRL. 

Miłośnicy motory-
zacji mieli możliwość obej-
rzenia motocykli i samocho-
dów, jakie królowały na pol-
skich drogach wiele lat temu. 
Kolekcjonerzy zaprezento-
wali zarówno pojazdy naszej, 
rodzimej, jak i zagranicznej 
produkcji. Były więc m.in. 
samochody marki Polonez, 
Syrena, mały i duży Fiat,
a z motocykli Simson i Ro-
met. 

W tym dniu na sce-
nie amfiteatru zaprezen-
towała się rapowa formacja 
Flow Ponad Normę, a póź-
niej rockowy Target. Na za-
kończenie wieczoru wystą-
piły dwa zespoły discopolo-
we: Mejk i Mig. 

AK, foto: GOK

Przed sierakowicką publicznością wystąpiły „Tuchlińskie Skrzaty”

Zlot Pojazdów PRL odbył się już po raz piąty

Grupa Mejk

Na występ zespołu Mig czekały tłumy

Zapraszamy
do Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00-17:00
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Pierwsza wzmianka o Rębienicy w źródłach pisanych z ich gospodarstw. Przesiedlili też rodzinę Koszałków z Tuchlina do 
pochodzi z końca XVIII wieku. Wybudowanie to w języku niemieckim zlokalizowanej wśród rzadkiej zabudowy Rębienicy. Gospodarzem  był 
miało następujące nazwy: Rembienitza, Rembinitza, Remblnitza, Juliusz Marcin Koszałka (ur. 29 X 1888 r.), pochodzący z Łyśniewa. 
Remnitz, Fliess (pol. Rzeka, Struga). Pod koniec tegoż XVIII stulecia Wyniesione z domu patriotyczne nastawienie z czasów zaborów 
ziemie i gospodarstwa w tej okolicy należały do rodziny Kostków procentowało w całym jego przyszłym życiu, oczywiście stało się 
i rodzin Makuratów. również prawie natychmiast powodem szykan po wkroczeniu 

 Sama nazwa zapewne wywodzi się od rzeczownika hitlerowców na tereny polskie. 
pospolitego rąbać, zatem można się spodziewać, iż pierwotnie tereny Od stycznia 1940 r. Juliusz Koszałka włączył się w działalność 
dzisiejszej Rębienicy były zalesione. Potwierdzeniem tego mogą być konspiracyjną. Na początku 1941 r. został członkiem Tajnej Organizacji 
liczne skupiska drzew, porastające strome skarpy i wzniesienia, na Wojskowej "Gryf Pomorski" w funkcji szefa wywiadu i kontrwywiadu. 
których pięknie zakotwiczyły siedliska ludzkie. W partyzanckim życiorysie Juliusza pojawiła się także funkcja 

Przeprowadzony 30 września 1921 roku pierwszy spis komendanta naczelnego organizacji pełniona od kwietnia do maja 1942 
powszechny wykazał w Rębienicy 17 budynków mieszkalnych, liczbę roku, kiedy objął ją Józef Gierszewski ps. „Ryś”, a Koszałka przejął 
ludności oszacowano na 159, w tym 125 osób stanowili katolicy, a 34 – funkcję szefa łączności. Rok 1942 zleciał na pracy konspiracyjnej, która 
ewangelicy; co ciekawe - ludności z polskim obywatelstwem naliczono głównie odbywała się w Rębienicy u Koszałków, gdzie bywali też często 
139 osób, a z niemieckim – 20; z tego wniosek, iż 14 osób, mimo „Jur” i „Ryś” (Dambek i Gierszewski). Tu odbywały się narady, zjeżdżali 
polskiego obywatelstwa, było ewangelikami, co kłóciło się z ogólnie się łącznicy, stąd wychodziły rozkazy, broń, wiadomości, pomoc 
przyjętą na tych ziemiach zasadą brzmiącą „Polak – katolik; Niemiec – materialna. W lutym 1943 r. Juliusz został aresztowany, a 19 VII 
ewangelik”. przekazany do Stutthofu. Represje nie ominęły też pozostałych członków 

 Dzisiejsza Rębienica, przytulona do brzegu Jeziora rodziny, do Stutthofu trafili: syn Kazimierz; córki: Agnieszka , Eleonora
Tuchlińskiego, oddalona od szosy, zgiełku i głośnej cywilizacji, trochę i Maria; potem matka Anna.
jakby zapomniana, była doskonałym miejscem do działań TOW „Gryf Kto dziś jeszcze pamięta, że małe wybudowanie – Rębienica – 
Pomorski” w czasie II wojny światowej. Niemcy, zajmując tereny tak wiele znaczyło w czasie II wojny i tak ogromny miało wpływ na 
polskie na początku wojny, dokonywali wywłaszczeń obywateli polskich kształtowanie historii.

Rębienica na fotografii

Od tuchlińskiego cmentarza do Rębienicy 
mamy do pokonania  1,5 kilometra

Droga do Rębienicy prowadzi wzdłuż
J. Tuchlińskiego i ciągnącego się równolegle  

pasma wzniesień

Widok na Tuchlino od strony Rębienicy

Droga prowadząca z Rębienicy do 
Gowidlina, przy której  stoi do 

dziś dawny dom Juliusza Koszałki

1942 r. Rębienica, przed domem, Juliusz 
Koszałka w środku

1945 r.
Koszałka Juliusz 
w mundurze
z obozu

1943-45, 
serduszko

Anny Koszałka
z obozu,

zrobiła Albecka
z Wejherowa

Dom rodziny Koszałków, gdzie tworzyła się 
historia

Czasy 
przedwojenne, 

Widna Góra, 
Marceli 

Damaszk 
(pierwszy

z prawej) jako 
nadzorujący 
pracę m.in. 

Rosjan
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Zebr., oprac., zdj. współczesne  Danuta Pioch
Szczególne podziękowania dla Johanny Damaszk za udostępnienie historycznych zdjęć i udzielenie informacji oraz rodziny Agnieszki 

Bigus za udostępnienie zdjęć z rodzinnego archiwum.

Przydrożna kapliczka  jako nieodłączny element
kaszubskiego krajobrazu

Przez Rębienicę prowadzi szlak pieszo-konny
im. Daniela Chodowieckiego

Ze starych budowli w Rębienicy pozostała np. drewniana stodoła 
w gospodarstwie Pawła Reclafa

Dzisiejszy wygląd domu rodziny Johanny i Józefa Damaszk

Feliks Damaszk - syn Marcelego
- na podwórzu, przed domem

W obejściu Damaszków też trwa jeszcze
drewniana stodołaPaweł i Agnieszka Damaszk, ok. 1953 roku,

z dziećmi Urszulą, Tadeuszem i Eugeniuszem
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W naszej gminie powstało kolejne Koło Gospodyń Wiejskich. – Przy jeziorze znaleźliśmy mnóstwo śmieci i potłuczonego 
Tym razem panie z Gowidlina postanowiły zorganizować się i zacząć szkła – mówi sołtys. – O przystanki autobusowe dbają właściciele 
działać na rzecz lokalnego środowiska. Przewodniczącą Jezioranek, bo przylegających posesji. Poza tym chciałabym, aby w naszej wsi usta-
taką nazwę przyjęły, została obecna pani sołtys, Jolanta Dyszer. Na wiono więcej koszy na śmieci. Uczulam wszystkich, aby dbali o czys-
chwilę obecną organizacja liczy 40 pań. tość, wymagamy czystości, ale sami musimy ją zachować. 

W akcję sprzątania Gowidlina zaangażowało się wiele osób, 
zarówno dorosłych jak i dzieci. A po sprzątaniu przyszedł czas na 
upiększanie. W całej miejscowości, aż do Leman,  ustawiono kwietniki
z pięknymi roślinami. Największe wrażenie robią te ustawione przy 
przystanku autobusowym w centrum wsi. Nieopodal, przy sklepie, 
powstał także niewielki skalniak. Ponadto przy rzeczce zostały wycięte 
krzaki, a miejsce przy jeziorze, gdzie wybija źródełko, wyłożono 
kamieniami. – Chcemy je nazwać źródłem Gowida – mówi pani Jolanta. 

Gowidlińskie Koło Gospodyń Wiejskich ma swój profil na 
Facebooku (Nasze Sprawy Gowidlino), gdzie można śledzić bieżącą 
działalność Jezioranek. 

– Na razie naszym problemem jest to, że nie mamy swojego 
miejsca spotkań – mówi prezes koła Jolanta Dyszer. – Pan Wójt jest nam 
bardzo przychylny i zapewnił, że takie miejsce dla nas się znajdzie. 
Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Gminy na zakup namiotu dla 
naszego stoiska.

Jezioranki, podobnie jak inne koła, podczas różnego rodzaju 
imprez plenerowych i festynów promują lokalną kaszubską kuchnię
i kulturę. Jeżeli chodzi o potrawy, to ich specjalnością są placki ziemnia-

Jezioranki swój debiut na imprezach kulturalnych mają już za czane, które serwują z różnymi dodatkami. 
sobą. Po raz pierwszy zaprezentowały swoje wyroby kulinarne na - Jeszcze się uczymy, jak funkcjonować jako koło, ale pomys-
uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika łów i zapału nam nie brakuje – dodaje pani Jolanta. 
ks. Bernarda Sychty. Później miały stoisko podczas imprezy sobótkowej Pierwsze sukcesy już się pojawiły: podczas Truskawkobrania 
w Sierakowicach, w trakcie Truskawkobraniu na Złotej Górze i z okazji panie zajęły drugie miejsce w konkursie na najlepszy deser, a w trakcie 
Dni  Powiatu Kartuskiego w Chmielnie. Jarmarku Kaszubskiego w Stężycy wygrały konkurs na najlepszy 

Koło już od momentu powstania, czyli od maja, zaczęło przetwór truskawkowy. Gratulujemy!
Tekst i foto: AKaktywnie działać. Pani sołtys zgłosiła Gowidlino do konkursu Piękna 

Wieś i zainicjowała akcję sprzątania Gowidlina. Przez tydzień, do czasu 
wizyty komisji konkursowej, trwały intensywne prace porządkowe. 

W Gowidlinie powstało Koło Gospodyń Wiejskich

Jolanta Dyszer – szefowa Jezioranek i sołtys sołectwa Gowidlino

W dniach od 24 do 26 lipca 2015 roku w Chmielnie przy ulicy 
Raduńskiej 40 odbyła się V WATAHA, czyli spotkanie młodzieży 
patriotycznej z całej Polski. Organizatorem spotkań od początku jest 
Michał Stróżyk. 24 lipca goście przybyli do Chmielna i wieczorem 
spotkali się przy ognisku, śpiewając pieśni patriotyczne do późnego 
wieczora. Następnego dnia odbyło się spotkanie dyskusyjne z udziałem 

posła Śniadka oraz redaktora Telewizji Republika i tygodnika „Do 
Rzeczy” Cezarego Gmyza, którzy omawiali aktualną sytuację w kraju. 
Dyskusję prowadził Michał Stróżyk. Wieczorem zaś wystąpił znany 
kabareciarz Jan Pietrzak, a na zakończenie wieczoru – Andrzej Rosie-
wicz. W niedzielę uczestnicy wzięli udział w mszy świętej w kościele
w Chmielnie. Przed wyjazdem do domu oglądali jeszcze filmy 
dokumentalne.

Kazimierz Borzestowski, foto: nadesłane

Wataha
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Po sprawdzeniu przez wychowaw-
ców list obecności (kl. VIII a – p. Jadwiga Dejk, 
kl. VIII b – p. Bożena Skierka, kl. VIII c – p. 
Janina Kuchta) był czas na wspomnienia i opo-
wiadanie o tym, jak potoczyły się dalsze losy 
absolwentów. Czas szybko mijał, najwytrwalsi 
bawili się aż do świtu.

Minęło kolejne 10 lat (od ukończenia 
podstawówki – już 35). Podobnie jak poprzed-
nio, organizacją zjazdu zajął się Mirosław War-
mowski (z VIII a). Do pomocy włączyło się kilka 
osób z kl. VIII b: Danuta Drywa, Zofia 22 maja b.r. odbyło się drugie już spotkanie absolwentów 

Jażdżewska (Dułak), Lucyna Dejk (Bulczak), Adam Paracki, Ryszard rocznika 1980 Szkoły Podstawowej w Sierakowicach z udziałem 
Brzeski i mąż Ireny Leyk (Ulenberg).wychowawcy jednej z klas.

Spotkaliśmy się najpierw w kościele na mszy św. odprawionej Pierwszy zjazd zorganizowano 2 lipca 2005r. Wówczas 
w intencji: „absolwentów, wychowawców i nauczycieli SP w Sierako-najpierw uczestniczyliśmy we mszy św. w kościele św. Marcina
wicach, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla żyjących, a dla zmarłychw Sierakowicach, potem pojechaliśmy do KARCZMY „U ZYG-
o życie wieczne”.MUNTA” w Puzdrowie.

Później udaliśmy się do zajazdu „ZŁOTE KLONY” w Puz-
drowie.

Niestety, wśród uczestników spotkania nie było pani Jadwigi 
Dejk, która zmarła w 2012 r. Nie żyje też kilku uczniów z klasy
VIII c: Marek Labuda, Zbigniew Walkusz, Zbigniew Kropidłowski.

Klasę VIII a reprezentowało 11 osób, z VIII b przybyło 12 
absolwentów, z klasy pani Janiny Kuchty było ośmioro uczniów. Ich 
wychowawczyni nie mogła wziąć udziału w spotkaniu.

Spotkania po latach i wspomnienia

Absolwenci klas VIII (1980 r.) z gronem pedagogicznym (siedzą od lewej): Maria Zelewska, Ludwika Płotka, 
Stefania Dampc, Krystyna Zelewska, Regina Kotłowska, Zenon Skwierawski, Bożena Skierka, Jerzy Młyński, 
Jadwiga Dejk, Stanisław Drężek, Janina Kuchta, Józef Stark, Jadwiga Skwierawska, Władysław Laskowski, 

Gertruda Konkel-Formela, Maria Chaber, Maria Konkel, Jadwiga Knut, Anna Ramczyk, Józefa Drężek, 
(stoją od lewej): Brunon Skierka, Franciszek Nowicki, (z prawej): Stefan Kwiecień i Tadeusz Wąsowski.

Sprawdzanie obecności uczniów poszczególnych klas

Przed lokalem – absolwenci z wychowawcami

Klasa VIII a (od lewej stoją): Jolanta Kotłowska (Karwacka),
Teresa Abramowska (Marcińska), Grażyna Jankowska (Roszkowska),

Teresa Stencel (Kruszniewska), Tomasz Grzenkowicz, Beata Kapel (Koss),
Joanna Kościołowska (Płotka), nauczyciel wychowania fizycznego

Brunon Skierka, Jan Płotka; (siedzą): Mirosław Warmowski,
Mirosław Kotłowski. Na zdjęciu nie ma spóźnionego Artura Szymańskiego
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Po tylu latach wszyscy zmieniliśmy się, ale chyba najbardziej 
nasi dawni uczniowie. Często trudno było ich poznać, zwłaszcza gdy od 
dawna nie widywaliśmy się z nimi. Słuchaliśmy opowiadań o różnych 
kolejach losów wychowanków, cieszyliśmy się z ich osiągnięć, a 
martwiliśmy niepowodzeniami.

Myślę, że takie zjazdy bardzo integrują środowisko, zbliżają do 
siebie pokolenia. Nasi wychowankowie też wychodzili z trwającego do 
wczesnych godzin rannych balu w dobrych nastrojach, gdyż na 
pożegnanie postanowili, że następnym razem spotkamy się już za 5 lat.

Korzystając z okazji pragnę podziękować organizatorom za 
przygotowanie spotkania, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
atmosferę, miłe wspomnienia, wesołą zabawę, w czasie której nie 
czuliśmy różnicy wiekowej i upływających lat.

Bożena Skierka

Panowie czekają na podział dzika

Na parkiecie

Chwila relaksu w tańcu

Przy stole

VIII c (I rząd): Jędrzej Polejowski, Joanna Wenta (Dawidowska),
Leszek Piotrowski, Waldemar Hejden, (II rząd): Mirosław Fularczyk,

Mirosław Kleman, Dariusz Syldatk, Zdzisław Gotowski

Klasa VIII b (stoją): Lucyna Peikler (Teus), Danuta Drywa, Janina Dresing
(Klamrowska), wychowawca Bożena Skierka, Ryszard Brzeski, Lucyna Dejk 

(Bulczak), Wojciech Naczk, Irena Leyk (Ulenberg), Elżbieta Formela
(Klamrowska);(siedzą): Adam Paracki, Małgorzata Płotka (Klejna),

Zofia Jażdżewska (Dułak), Tadeusz Sadowski
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W tym roku Sierakowice były gospodarzem powiatowych 
zawodów sportowo-pożarniczych. 23 sierpnia na gminnym stadionie
o miano najlepszej drużyny OSP w powiecie rywalizowali strażacy 
czynni z 24 jednostek. Zmaganiom druhów przyglądali się zaproszeni 
goście i licznie zgromadzona publiczność. 

temu zapobiec jest sprawne funkcjonowanie pewnych ogniw, a wy 
jesteście tym podstawowym ogniwem, które zapobiega wszelkim 
zagrożeniom. W każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia niesiecie 

Zawody uroczyście otworzył gospodarz gminy, wójt Tadeusz 
Kobiela, który witając startujących zawodników podkreślił ich doskonale 
wyszkolenie i chęć niesienia pomocy innym. – Drodzy druhowie, rozwój 
cywilizacyjny i społeczny, a także dynamika, z jaką świat pędzi do 

przodu niesie ze sobą bardzo wiele niebezpieczeństw i powoduje, że 
trzeba sprostać zagrożeniom, które dotychczas były nieznane – 
powiedział sierakowicki włodarz. – Jedynym sposobem, który może 

OSP Goręczyno zwycięzcą powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych

Gospodarz gminy Sierakowice, wójt Tadeusz Kobiela,
wita strażaków i przybyłych gości

Jedną z konkurencji była sztafeta pożarnicza

Publiczność śledziła poczynania swoich faworytów

Strażacy przyglądali się zmaganiom kolegów

Kolejna konkurencja to musztra

Najbardziej widowiskowe są ćwiczenia bojowe
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pomoc podczas pożaru czy innych nieszczęść. Wiem, że wśród was są 
najlepsi z najlepszych. Życzę wami wielu sukcesów. 

3 miejsce – OSP Gowidlino
4 miejsce – OSP Czeczewo
5 miejsce – OSP Mściszewice
6 miejsce – OSP Pomieczyno 

Za przyjęcie roli gospodarza zawodów podziękował wójtowi Zwycięzcą ćwiczeń alarmowo-bojowych została drużyna
Tadeuszowi Kobieli st.bryg. Edmund Kwidziński, komendant z OSP w Czeczewie, a drugie miejsce zajęli druhowie z Mściszewic. 
powiatowy PSP w Kartuzach, który poprowadził wszystkie konkurencje. Strażakiem, który najszybciej pokonał sztafetę był Szymon 

Walka o zwycięstwo była niezwykle zacięta. Podobnie jak Bizewski z OSP Skrzeszewo, drugie miejsce w tej konkurencji zajął 
podczas zawodów gminnych, drużyny strażaków czynnych zapre- Gracjan Szutenberg z OSP Staniszewo, a trzecie ex aequo Michał Szuta
zentowały musztrę i zmierzyły się w sztafecie pożarniczej 7x50 m, z OSP Mściszewice i Patryk Kleinszmidt z OSP Szymbark. 
a następnie wykonały niezwykle widowiskowe ćwiczenia bojowe Na zakończenie zawodów głos zabrał st.bryg. Waldemar 
i alarmowo-bojowe. Dodatkowo reprezentanci jednostek OSP wykonali Miłejko, zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który 
indywidualnie sztafetę pożarniczą. gratulując druhom powiedział: – Jesteście bardzo dobrze przygotowani

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: i oby to przygotowanie przekładało się w codziennych zdarzeniach,
1 miejsce – OSP Goręczyno w których bierzecie udział. 
2 miejsce – OSP Skrzeszewo Tekst i foto: AK

Gośćmi zawodów byli m.in. posłowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk
i Stanisław Lamczyk oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu kartuskiego

Zwycięska drużyna z OSP w Goręczynie

Puchar za drugie miejsce drużynie OSP ze Skrzeszewa
wręczyła posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk

St.bryg. Waldemar Miłejko, zastępca Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, wręcza puchar Szymonowi Bizewskiemu

Najlepsi strażacy w sztafecie indywidualnej 

Druhowie z OSP w Gowidlinie zajęli III miejsce
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Mieszkaniec Sierakowic, Dariusz Jankowski, został zwy- Zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka 
cięzcą w zorganizowanych po raz pierwszy Ogólnopolskich Wiatrakow- Województwa Pomorskiego oraz firmę Lubiana, a także pamiątkowe 
cowych Zawodach na Celność Lądowania. Zawody rozegrano w ostatni statuetki. 
weekend maja na lotnisku w Kornem koło Kościerzyny. 

Organizatorem imprezy było Kaszubskie Towarzystwo Lot-
nicze z siedzibą w Kornem. Towarzystwo skupia ok. 30 pilotów szybow-
ców, motolotni i wiatrakowców. Osobami odpowiedzialnymi za organi-
zację zawodów byli panowie Dariusz Jankowski i Lechosław Bierawski. 
Założeniem zawodów była przede wszystkim dobra zabawa, wymiana 
doświadczeń oraz spotkanie i poznanie pilotów, budowniczych i sympa-
tyków wiatrakowców. 

- Pomysł na tego typu zawody wziął się ze szkolenia instruk-
torskiego, w jakim brałem udział w maju 2013 r. – mówi Dariusz Jan-
kowski. – Aby ukończyć kurs i wykazać się umiejętnościami należało
z uczniem, z wysokości 150 m, na zdławionym silniku, wylądować
w okręguo średnicy 10 metrów. Stąd wziął się pomysł zorganizowania 
zawodów na celność lądowania. Do tej pory nikt w Polsce tego typu 
zawodów nie organizował, zapewne dlatego, że tych maszyn jest u nas 
jeszcze bardzo mało (fabrycznych ok. pięćdziesięciu, kiedy np. w Niem-
czech jest ich około 1300). 

Na zwody zgłosiło się łącznie 12 pilotów wiatrakowców. 
Największą odległość – 300 km – pokonał Jan Wyszogrodzki, który 

– Plany są takie, aby była to impreza cykliczna – mówi Dariusz przyleciał z Nieborowa. 
Jankowski. – Korne to przyjazne, duże lotnisko, z dużym hangarem, więc 
nie ma problemu ze schowaniem maszyny na noc. Można tu rozbić 
namioty, jest całoroczny bar, gdzie można niedrogo i dobrze zjeść,
a w pobliżu są także miejsca noclegowe. A jeżeli chodzi o same zawody, 
to miały być spotkaniem ludzi, którzy latają. Nie wszyscy z tego 
środowiska się znają, więc to była okazja, aby się poznać, wymienić 
doświadczeniami i porozmawiać o sprzęcie, o możliwościach,
o doskonaleniu techniki pilotażu, o sprawach technicznych. Te rozmowy 
naprawdę bardzo dużo dają, można wysnuć wiele wniosków, zdobyć 
nowe doświadczenia i nawiązać nowe znajomości. Dla mnie jest to 
bardzo ważne. 

Jak zapowiada Dariusz Jankowski w przyszłym roku 
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze  planuje zorganizować drugą edycję 
Ogólnopolskich Wiatrakowcowych Zawodów na Celność Lądowania na 
lotnisku w Kornem. Mile widziani będą także piloci wiatrakowców
z zagranicy. 

- Jeżeli chodzi o same zawody, to karty rozdawała pogoda – Tegoroczne zawody zostały poświęcone pamięci pilota 
stwierdza Dariusz Jankowski. –  W pierwszym dniu zawodów nie Marcina Szpondera, który zginął tragicznie w lipcu 2014 r. w wypadku 
doleciało czterech pilotów, więc w sobotę odbyły się treningi. wiatrakowca w Jarosławcu. 
A wieczorem przyszedł czas na hangar party, gdzie w bardzo miłej 
atmosferze piloci prowadzili rozmowy i wymieniali się doświadczeniami AK, foto: nadesłane
z użytkowania różnych modeli wiatrakowców. Do niedzielnego finału 
drogą eliminacji zakwalifikowało się 
6 uczestników, którzy startowali na 
czterech różnych typach maszyn. 
Zawody polegały na tym, że na 
wysokości 300 metrów nad ziemią 
należało zdławić silnik do obrotów 
jałowych i wylądować w centrum 
okręgów, których zewnętrzny miał 
średnicę 25 metrów, a wewnętrzny 10 
metrów. Za wylądowanie w mniej-
szym okręgu przysługiwała podwójna 
ilość punktów. Każdy zawodnik miał 
jedno próbne lądowanie i trzy punkto-
wane. 

Największą liczbę punktów 
zdobył, a tym samym pierwsze 
miejsce zajął Dariusz Jankowski. Na 
drugim miejscu uplasował się Janusz 
Korchow z Kleszczewa k. Pruszcza 
Gdańskiego, a trzecie miejsce zajął 
najmłodszy uczestnik zawodów – 
dziewiętnastoletni Mikołaj Pernak 
junior z Elbląga.

I Ogólnopolskie Wiatrakowcowe Zawody na Celność Lądowania
Dariusz Jankowski zwycięzcą  

Zwycięzca z dyplomem i statuetką

Dariusz Jankowski udziela wywiadu Telewizji Gdańsk
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Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 przeprowa-
dzona została wakacyjna zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ro-
dzin wielodzietnych z gminy Sierakowice pod nazwą „Z uśmiechem do 
szkoły”. Jej celem była pomoc rodzicom w doposażeniu dzieci 
rozpoczynających nowy rok nauki w niezbędne przybory szkolne.

W czasie akcji wolontariusze działający przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach zebrali zeszyty i różne 
przybory do pisania i malowania, a także przybory szkolne. 

Zbiórka prowadzona została w dniach od 20 lipca do 21 
sierpnia w wyznaczonych miejscach, gdzie wystawiono specjalne kosze 
na zgromadzenie przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin wymaga-
jących wsparcia. Dzięki podjętej inicjatywie obdarowanych zostało 50 
dzieci z terenu naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim, mieszkańcom gminy, właścicielom 
sklepów i firm, którzy włączyli się do akcji. Zachęcamy do dalszego 
wspierania naszych działań.

Patrycja Wenta, foto: nadesłane 

Z uśmiechem do szkoły

5 września o godz. 8.00 sprzed kościoła 
św. Marcina w Sierakowicach wyruszy druga 
rowerowa pielgrzymka na odpust Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny do sanktuarium 
Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 502 491 629.

Uczestnicy pieszej pielgrzymki z Siera-
kowic do sanktuarium Matki Boskiej Królowej 
Kaszub w Sianowie składają serdeczne po-
dziękowania Państwu Dorocie i Grzegorzowi 
Skrzypkowskim ze Stryszej Budy za coroczną 
gościnę i poczęstunek.



25

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w terapii behawioralnej, oparte są na technikach uczenia. Terapeuci
(ADHD – Atention Deficyt Hyperactivity Disorders) jest zaburzeniem w terapii behawioralnej preferują proste i szybkie rozwiązania, a przy 
neurorozwojowym, które może występować zarówno u dzieci, jak tym skuteczne. Sukcesem można już nazwać zmianę różniącą się o 20% 
i u osób dorosłych. Zaburzenie to charakteryzuje się tym, iż osoby nim od poprzedniego zachowania (Kołakowski, Pisula, 2009). Poprzez 
dotknięte nie potrafią skupić swojej uwagi oraz są nadruchliwe terapię pomaga się dziecku zmienić swoje zachowanie, może to obej-
i impulsywne. Symptomy nadpobudliwości psychoruchowej mają mować pomoc praktyczną, np. w kończeniu zadań szkolnych. Terapia ta 
istotny wpływ na osiągnięcia w szkole, sukcesy zawodowe, a także na uczy, jak monitorować własne zachowanie. Dzieci są motywowane za 
funkcje społeczne. Nie ma jednej głównej przyczyny występowania pomocą wzmocnień (tzw. nagród, pochwał), które skutecznie oddziałują 
tegoż zaburzenia. Wśród badaczy istnieje zgoda, iż na występowanie na motywację dziecka do zmiany swojego zachowania. Praktyka 
ADHD wpływa wiele czynników. Najczęściej są to predyspozycje pokazuje, że należy stosować daną metodę około dwóch tygodni, aby 
genetyczne, czynniki środowiskowe, a także zaburzenia neurobiolo- zaszła zmiana w zachowaniu. Techniki terapii poznawczo-
giczne funkcji mózgu. Leczenie ADHD za pomocą psychoterapii, jak i za behawioralnej, których uczą się rodzice/ opiekunowie dzieci z ADHD
pomocą środków farmakologicznych przynosi pozytywne efekty w trakcie terapii warto wdrożyć na dłużej. Wielu rodziców niestety 
(Kendall, 2004). Osoby, które w dzieciństwie miały zdiagnozowane uważa, że po kilku tygodniach ich stosowania i zmianie zachowania 
ADHD również w życiu dorosłym przejawiają zachowania typowe dla dziecka można z nich zrezygnować, co nie jest prawdą. Aby terapia była 
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. skuteczna, tzn. aby nastąpiła długotrwała poprawa w zachowaniu dziec-

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są na świecie badania nad ka, należy na stałe zmienić sposób postępowania. Jeśli rodzic po 
skutecznością terapii poznawczej i behawioralnej. Badania te dowiodły, początkowym okresie entuzjazmu powróci do starych nawyków, np. 
że psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna będzie ciągle się złościł i krzyczał na dziecko, będzie to oznaczało, że 
w leczeniu ADHD. Celem terapii jest modyfikowanie występujących wraca do nieskutecznych metod. 
objawów/ problemowych zachowań. Metody, jakie wykorzystuje się

Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT) jako jedna z najlepszych metod
w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Psychoterapeuta CBT
Psycholog Michał Grzenkowicz

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Sierako-
wicach organizuje co roku wycieczki dla uczniów, którzy osiągają 
najlepsze wyniki w nauce języka kaszubskiego.

W poprzednich latach były to wyjazdy do Kluk i Czołpi-
na, na Półwysep Helski, pasem środkowych Kaszub. W tym roku 
była to wycieczka do Sarbska. Powstał tam Sea Park. Teren 
zorganizowano z myślą o edukacji i rekreacji, jest on związany 
tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów, a także kulturą
i historią regionu Pomorza. Znajdziemy w nim aleję miniatur 
latarni morskich polskiego wybrzeża. Można podziwiać pokaz
w wykonaniu czterech gatunków zwierząt morskich. Prezenter 
zapoznaje widzów z różnicami pomiędzy uchatkami a fokami.

Ogromnych wrażeń dostarczyło oceanarium prehis-
toryczne działające w technice 3D. Ostatnie stanowisko z wir-
tualnym atakiem rekina to już niezwykłe emocje !!! W różnych 
miejscach parku znajdują się makiety największych zwierząt 
morskich naturalnej wielkości.

Pani przewodnik zaprowadziła uczniów na inter-
aktywne spotkanie z „Błękitkiem” - zabawnym wielorybem, który 
rozmawia, śpiewa, zadaje zagadki. Po tym spotkaniu zaproszono 
nas na obiad. Oczywiście był też czas na zabawy: we wraku na 
wspak, w którym bardzo trudno utrzymać równowagę, w gaju Organizowanie takich wycieczek to znakomity pomysł. W Polsce jest 
małego pirata na galeonie „Wodnik”, wszyscy mogli spróbować wiele miejsc wartych zobaczenia, wiele pięknych tras turystycznych, sporo 
popisać się zręcznością w parku linowym. zabytków i historycznych obiektów. Warto je oglądać, warto poznawać coraz to 

Wszystkie wspomniane wyżej atrakcje oraz pogoda, nowe miejsca. Dziękujemy za stwarzanie takich okazji sierakowickiemu 
która dopisała, sprawiły, że wycieczka była bardzo przyjemnie oddziałowi ZKP. 
spędzonym czasem. Pełni wrażeń, bogatsi w nową wiedzę 
uczniowie wrócili do domu. W imieniu dzieci z SP w Mojuszu i swoim własnym – Bożena Obel

Uczniowie wyróżniający się w nauce języka kaszubskiego na wycieczce w Sarbsku
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W sobotę 18 lipca rozegrano
II edycję turnieju piłki nożnej o puchar 
Wójta Gminy Sierakowice pod nazwą 
Mistrzostwa Orlika Gminy Sierakowice. 
Do turnieju zgłosiło się 5 zespołów: 
Iwomar, Team Kids, Ajax Wandtke grupa 
Sierakowice, FC Zielony Dwór oraz 
Junior 98 Sierakowice. Zespoły grały 
systemem każdy z każdym 2x15 minut, 
co dało sporo gry i rywalizacja była przez 
to bardzo ciekawa. W sumie rozegrano 
10 meczy. Wyniki były następujące:
FC Zielony Dwór – Junior 98 Siera-
kowice  7:1
Ajax Wandtke Grupa Sierakowice – Iwo-
mar  1:5
Junior 98 Sierakowice – Ajax Wandtke 
Grupa Sierakowice  5:8
Team Kids – FC Zielony Dwór 2:10
Ajax Wandtke Grupa Sierakowice – 
Team Kids  7:5
Iwomar – Junior 98 Sierakowice   6:1
Team Kids – Iwomar   3:5
FC Zielony Dwór – Ajax Wandtke Grupa 
Sierakowice  11:2
Junior 98 Sierakowice – Team Kids  0:3
Iwomar – FC Zielony Dwór 1:1.
Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce - FC Zielony Dwór Miotk, FC Zielony Dwór; Najlepszy Bramkarz – Sławomir Plichta, 
2. miejsce - Iwomar Iwomar.
3. miejsce - Ajax Wandtke Grupa Sierakowice Nagrody ufundował Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz 
4. miejsce - Team Kids Kobiela, a w jego imieniu wręczył je koordynator do spraw sportu 
5. miejsce - Junior 98 Sierakowice Marian Wnuk-Lipiński oraz sędzia OZPN Gdańsk Paweł Staszek. 

Tym samym FC Zielony Dwór zdobył Mistrzostwo Orlika Nagrody dodatkowe ufundował sklep sportowy COsport z Sierakowic 
Gminy Sierakowice lepszym bilansem bramkowym, Iwomar zajęła Piotra Jędrkowiaka.
drugie miejsce, a Ajax Wandtke grupa Sierakowice – trzecie. Przyznano 
także nagrody indywidualne: Król Strzelców – 12 bramek -  Zbigniew Marian Wnuk-Lipiński
Miotk, FC Zielony Dwór; Najlepszy Zawodnik turnieju – Zbigniew Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice

Mistrzostwa Orlika Gminy Sierakowice 2015
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W dniu 5 sierpnia na obiekcie sportowym Orlik 2012
w Sierakowicach odbyła się SPONIADA, czyli zajęcia sportowo-rucho-
we dla podopiecznych SPON-u filia Sierakowice pod opieką Marzeny 
Korzeniewskiej. Pomimo wysokiej temperatury, jaka tego dnia panowała 
w całej Polsce, seniorzy i osoby niepełnosprawne bawiły się znakomicie. 
Animator Orlika i  wolontariuszki GOPS Sierakowice prezentowali gry 
zespołowe i rekreacyjne dostosowane do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. W tym dniu został przełamany stereotyp, jaki 
panuje na tego tupu obiektach: że Orliki są dla młodzieży i „harata się tam 
tylko w gałę”. Z takim stereotypem staram się walczyć od trzech lat, od 
kiedy jestem animatorem na obiekcie w Sierakowicach.

Orlik w Sierakowicach otwarty jest dla wszystkich grup 
wiekowych, dostępny sprzęt pochodzi ze środków zdobytych w różnych 
konkursach, w jakich brałem udział, np. w Akademii Animatora, 
projekcie „Seniorzy na Orlikach”, Animator roku. Dużą pomocą służy 
Urząd Gminy Sierakowice oraz GOK Sierakowice.

Podopieczni Marzeny Korzeniewskiej poznali takie gry jak: 
Marian Wnuk-Lipińskikręgle fińskie, krokiet, bulle, dowiedzieli się też na czym polega 

Foto: nadesłanepopularny nordic walking. Dla wielu z nich były to zupełnie nowe 
dyscypliny, które wyzwoliły pozytywne emocje, nutkę rywalizacji oraz 
tak potrzebny ruch i integrację.

Jako Animator cieszę się ogromnie na przybycie tej grupy, jest 
ona bardzo zgrana, czuje się wielką więź. Chcę podziękować opiekunce, 
Pani Marzenie, za zorganizowanie grupy, wolontariuszkom za pomoc, na 
którą zawsze można liczyć. 

W rozmowie z seniorami, jaką przeprowadziłem, zazwyczaj 
padały stwierdzenia typu: „Nie wiedziałem /am, że taki obiekt istnieje”, 
„Super gry, dopasowane do mojego wieku”, „Może uda się zebrać grupę
i tu wrócimy”.

SPONIADA Sierakowice 2015

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
filia w Sierakowicach poszukuje rehabilitanta. 

Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 605 125 164.
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Na sierakowickim Orliku w piątkowe przedpołudnie
21 sierpnia temperatura sięgała 25 stopni C, mimo to, do koszykówki 
ulicznej streetball zgłosiły się trzy ekipy: SQUAD SPASH, MŁODE 
WILKI MIECHUCINO oraz KAJAKI i WIOSŁA.W dniu 
poprzedzającym turniej zgłoszeń było siedem, lecz piękna pogoda
i wysoka temperatura skierowała uczestników w przeddzień weekendu 
na plażę.

Jest to druga edycja tego turnieju. W ubiegłorocznej edycji 
wygrała ekipa pod nazwą DZIADKI. Zmienił się regulamin i w każdej 
drużynie musiała wystąpić minimum jedna kobieta. Grano systemem 
każdy z każdym do 22 punktów w pierwszej turze i do 11 w drugiej, mecz 
i rewanż. 

Patronat nad turniejem obieli Wójt Gminy Sierakowice 
Tadeusz Kobiela oraz Dyrektor GOK Irena Kulikowska. Organizatorem 
byli: koordynator sportu oraz KS BAT Sierakowice. Zespoły otrzymały 
okazałe puchary oraz medale, dodatkową niespodzianką były 
ufundowane koszulki przygotowane specjalnie na tą okazję przez sklep 
sportowy AN – MAR z Sierakowic .

Na Orliku w Sierakowicach w tym roku rozgrywany był także 
turniej Orlik Basketmania, zaś w styczniu w Sierakowicach gościł 
Kacper KACPA Lachowicz. Nie jest to koniec niespodzianek dla fanów 
koszykówki na ten rok.

Marian Wnuk-Lipiński
Foto: nadesłane

We wszystkich spotkaniach najlepszą ekipą okazała się 
drużyna pod wakacyjną nazwą KAJAKI i WIOSŁA w składzie: Kamil 
Młyński, Szymon Formela, Maja Formela, Ola Ola, Mateusz Bronk. 

Drugie miejsce zajęła drużyna SPLASH SQUAD W SKŁADZIE: 
Łukasz Czapiewski, Filip Borecki, Sebastian Płotka, Paulina Formela. 
Trzecie miejsce MŁODE WILKI MIECHUCINO w składzie: 
Aleksandra Richert, Wojciech Woźniak, Artur Czaja, Paweł Konkol. 

– Po raz drugi biorę udział w tym turnieju – mówi Kamil 
Młyński, kapitan zespołu Kajaki i Wiosła. – Na Orliku gra mi się o wiele 
lepiej niż na sali, tu jest bezpieczniej. Ten turniej jest lepszy od 
poprzedniego, bo mogliśmy zmierzyć się z zawodnikami z zewnątrz np.
z Miechucina.

Streetball Sierakowice 2015
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„Czereśnia niezgody” Skierowanie sprawy do Sądu musi zostać poprzedzone 
dogłębną analizą konkretnego stanu faktycznego, tak by niepotrzebnie 

Jestem właścicielem kilku dorodnych drzew owocowych, nie narażać się na koszty. Przeszkodą do rozwiązania rzeczonej sprawy 
których gałęzie, z uwagi na niewielką powierzchnię mojej działki, nie powinna być natomiast nieznajomość następców prawnych dawnych 
przechodzą na działkę sąsiada. Sąsiad twierdzi, że opadłe na jego właścicieli, gdyż na tę okoliczność rozwiązanie podsuwa art. 609 § 2 
grunt owoce stały się jego własnością i dlatego utrudnia mi ich zbiór. ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, kodeks postępowania cywilnego 
Czy sąsiad ma rację, skoro drzewa rosną na mojej działce i stanowią (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296 ze zm.), w którym mowa o wezwaniu 
moją wyłączną własność, na którą sąsiad nie ponosi żadnych zainteresowanych przez ogłoszenie.
nakładów?  Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie jest więc w Państwa 

sytuacji co do zasady możliwe.
Zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks 

cywilny, (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)- dalej k.c. owoce opadłe „Rażąca niewdzięczność”
z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Wyjątkiem 
od tej zasady jest sytuacja, w której grunt sąsiedni jest przeznaczony na Trzy lata temu przepisaliśmy wraz z żoną cały posiadany 
użytek publiczny. Mając powyższe na uwadze sąsiad ma zatem rację  przez nas majątek na syna. Początkowo nasze relacje układały się 
twierdząc, iż leżące na jego działce czereśnie należą się jemu. Warto bardzo dobrze. Syn dbał o nas i o otrzymany od nas dobytek. 
jednak zwrócić uwagę na uprawnienia, które przyznaje Panu art. 149 k.c., Niestety wszystko diametralnie się zmieniło, kiedy poznał swoją 
stanowiący o tym, że Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni obecną żonę. Nie tylko nie udziela nam deklarowanej przy 
w celu usunięcia zwieszających się z jego drzewa gałęzi lub owoców. spisywaniu u notariusza umowy pomocy i wsparcia w chorobie, ale 
Trzeba tylko pamiętać, że w tej sytuacji sąsiad ma prawo żądać wręcz przeciwnie, pod wpływem małżonki znęca się nad nami 
naprawienia wynikłej stąd szkody. Co istotne, nie przysługuje mu jednak psychicznie i fizycznie, używając w stosunku do nas słów 
nieograniczona kompetencja do samodzielnego zrywania należących do powszechnie uznawanych za obraźliwe, odłącza prąd, uniemożliwia 
Pana, a zwieszających się nad jego gruntem owoców, żeby to zrobić nam dostęp do wspólnej kuchni, a ostatnio nawet posuwa się do 
powinien w myśl art. 150 k.c. uprzednio wyznaczyć sąsiadowi (czyli przemocy fizycznej. Czy możemy odwołać uczynioną przed 3 laty 
Panu) odpowiedni termin do ich usunięcia. darowiznę?

Ile mam tu jeszcze siedzieć? Jak się wydaje, moralny obowiązek wdzięczności wobec 
darczyńców okazał się w tym przypadku co najmniej obojętny dla 

Tuż po ślubie wprowadziliśmy się wraz z mężem do mojej przysporzonego syna. Nasze prawo przewiduje jednak wyjście
cioci, która od lat samotnie prowadziła niewielkie gospodarstwo z zaistniałego impasu. Zgodnie z art. 898 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
rolne. W 1997 roku na mocy umowy darowizny staliśmy się wraz 1964 roku kodeks cywilny, (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) - zwanej 
z mężem wyłącznymi współwłaścicielami tego gospodarstwa. dalej k.c. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, 
W ubiegłym roku okazało się jednak, iż część działki, na której stoi jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięcz-
wybudowana jeszcze przez moich dziadków stodoła, faktycznie nie ności. Taka możliwość dotyczy zarówno darowizny wykonanej, czyli 
należy do nas. Figurujący w dokumentach właściciele dawno już nie sytuacji o jakiej mowa w niniejszym przypadku, jak i darowizny jeszcze 
żyją, a my nie znamy ich spadkobierców, czy w takiej sytuacji niewykonanej. Co więcej, w myśl art. 899 § 2 k.c. uprawnienie to 
zasiedzenie jest możliwe? przechodzi po śmierci darczyńcy na jego spadkobierców. Kluczową 

kwestią w tego rodzaju sprawach jest ustalenie, czy określone 
Jak stanowi art. 172 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 zachowanie obdarowanego faktycznie nosi cechy rażącej niewdzięcz-

roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), zwany dalej k.c.; ności. Za taką nie zostaną uznane sporadyczne sprzeczki, działania 
posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, niezamierzone, czy też sprowokowane przez darczyńcę. Istotne są tu 
jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako bowiem motywy postępowania niewdzięcznika. Wskazać też należy, iż 
posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze rzeczona niewdzięczność winna co do zasady dotykać bezpośrednio 
(zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości darczyńcy, choć niekoniecznie musi się to przejawiać w postaci czynnej 
nabywa własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Za agresji. – Niekiedy nawet naganne zaniechania obdarowanego wobec 
samoistnego posiadacza nieruchomości w rozumieniu tego przepisu darczyńcy mogą zostać zakwalifikowane jako rażąca niewdzięczność.
uznaje się podmiot, który nie będąc jej właścicielem w sposób W świetle powyższych uwag uznać należy, iż ustalenie istnienia 
zauważalny dla otoczenia faktycznie włada nią jak właściciel. Dla przesłanek do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności 
wywołania określonych w tym przepisie skutków prawnych samoistne wymaga dogłębnej analizy konkretnego stanu faktycznego. 
posiadanie nie musi się jednak opierać na dobrej wierze posiadacza. Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie oświadczenia
Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, w przeciwieństwie do nabycia o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności, 
rzeczy ruchomych, dostępne jest zarówno dla samoistnego posiadacza zainteresowania wymagać będzie kwestia dochowania zakreślonego
w dobrej jak i w złej wierze, a momentem, który zadecyduje o ocenie w ustawie terminu. Trzeba bowiem pamiętać, iż darowizna nie może być 
charakteru tej wiary, będzie chwila uzyskania posiadania. Zgodnie odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania 
z mającą moc zasady prawnej uchwałą SN (7) z dnia  6.12.1991 r., dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Ponadto skuteczność 
w sprawie III CZP 108/91, za samoistnego posiadacza w dobrej wierze Państwa oświadczenia zależeć też będzie od zastosowania przepisanej 
nie zostanie jednak uznana osoba, która nabyła nieruchomość na prawem formy, a tą w oparciu o art. 900 k.c. jest forma pisemna. Stąd też 
podstawie umowy niezawartej w formie aktu notarialnego. dobrym rozwiązaniem może się okazać wysłanie rzeczonego 

Mając na uwadze fakt, iż od objęcia przez Państwa oświadczenia listem poleconym. Odwołanie darowizny  kreuje po 
nieruchomości w samoistne posiadanie upłynęło nie więcej niż 18 lat, stronie obdarowanego obowiązek zwrotu jej przedmiotu, czym ten 
warto zwrócić też uwagę, na art. 176 § 1 k.c., gdzie mowa o tym, że jeżeli niekoniecznie będzie zainteresowany, dlatego niestety należy mieć na 
podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny uwadze fakt, że złożone oświadczenie może nie zakończyć sprawy. 
posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada czas 
posiadania swojego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz 
uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania 
może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania 
obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. 

Porady prawne
Mecenas radzi
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„Niechciany spadek” § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym 
w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem 

Zostałam powołana do spadku po wujku, który pozostawił inwentarza, czyli bezczynność spadkobierców  przestanie już być taka 
po sobie niewielki stary dom i mnóstwo długów, znacznie „groźna”.
przewyższających wartość tej nieruchomości. Co robić? 

Radca Prawny Julia Majkowska

Prawa i obowiązku majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą 
Pytania z dopiskiem: „Wiadomości Sierakowickie – Mecenas jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi 

radzi” proszę kierować na maila: julia_majkowska@wp.pl. Odpowiedzi czwartej kodeksu cywilnego. Jak się tam wskazuje, do nabycia spadku 
na przesłane w ten sposób pytania udzielamy wyłącznie na łamach dochodzi z chwilą jego otwarcia, czyli w momencie śmierci 
„Wiadomości Sierakowickich”. W razie dużego zainteresowania  spadkodawcy. Przepisy dają jednak możliwość uchylenia się od nabycia 
redakcja zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane pytania.niechcianego spadku. Zgodnie z art. 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku kodeks cywilny, (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) - dalej zwanej k.c. 
Spadkobierca może: bądź przyjąć spadek bez ograniczenia 
odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek
z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem 
inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Trzeba jednak pamiętać, iż 
uprawnienie spadkobiercy do złożenia jednego z wyżej wskazanych 
oświadczeń woli jest ograniczone w czasie. W myśl art. 1015 k.c., 
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone
w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się
o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy
w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku 
–czyli nieograniczoną odpowiedzialnością za ewentualne długi 
spadkowe. W lepszej sytuacji są jedynie osoby niemające pełnej 
zdolności do czynności prawnych, a więc np. dzieci, osoby, co do których 
istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz osoby 
prawne. Milczenie tych podmiotów doprowadzi do nabycia spadku
z dobrodziejstwem inwentarza - czyli z ograniczeniem odpowiedzial-
ności za długi, gdy tymczasem pozostałych bezczynność może słono 
kosztować.

Jeśli zatem nie ma Pani wątpliwości co do tego czy pasywa 
przewyższają aktywa spadku, warto skorzystać z przewidzianego 
prawem uprawnienia i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Może 
to Pani uczynić w sądzie lub przed notariuszem.

UWAGA! Wkrótce czeka nas jednak od dawna postulowana  
zmiana wskazanej regulacji. Od października bieżącego roku  art. 1015 § 
2 k.c. w brzmieniu ustawy z dnia 20.03.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 539), 
która wchodzi w życie w dniu 18.10.2015 r., zyska nową treść, w myśl 
której:

Kancelaria Radcy Prawnego
Julia Majkowska 

Sierakowice, ul. Kartuska 1i, 
tel. 508-419-201

zaprasza od poniedziałku do piątku
od 08.00 do17.30.

Pomoc prawna w zakresie spraw cywilnych, 
administracyjnych, gospodarczych, karnych, 

wykroczeń, ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego
Julia Majkowska 

Sierakowice, ul. Kartuska 1i, 
tel. 508-419-201

zaprasza od poniedziałku do piątku
od 08.00 do17.30.

Pomoc prawna w zakresie spraw cywilnych, 
administracyjnych, gospodarczych, karnych, 

wykroczeń, ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy.

Zajęcia dodatkowe:Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

- logopedia
- język angielski
- rytmika

- logopedia
- język angielski
- rytmika

83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 2783-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 27
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Ogłoszenia drobne

Informacja

ZATRUDNIĘ STRÓŻA - DOZORCĘ w Mojuszu k. Sierakowic z prawem jazdy kat. B, mobilnego, z możliwością dojazdu 
do pracy. Więcej informacji pod nr telefonu 722-395-485

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1000 m2 przy tarasie Sierakowice – Mirachowo (300 m od szosy), tel. 608 587 940

Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą, 100 m2, w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, tel. 509 395 161

Nauka języka szwedzkiego dla osób wyjeżdżających do Skandynawii. Gowidlino, tel. 606 273 608

Sprzedaż drewna opałowego i kominkowego: dąb, buk – 150 zł/m, świerk, sosna – 100 zł/m, Sierakowice, tel. 667 157 948

Przyjmujemy zamówienia na ciasta i torty na każdą okazję: urodziny, jubileusze, wesela, przyjęcia.
Cukiernia „U Iwonki”, Mojusz, tel. 784 77 22 45.
Przy większych zamówieniach tort gratis!

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

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

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

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

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

Gabinet ginekologiczny lek. med. Tadeusz Janowski
ul. Jeziorna 37, 83-340 Sierakowice, tel. 604 49 33 41, czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 17.00

przystępne ceny
nowoczesny sprzęt
USG 3D

ź

ź

ź

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 13.00 – 20.00
Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK tel. 609 180 881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609 180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha” w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na 
piętrze).

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 16:00
do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
28 sierpnia, 25 września, 23 października*, 27 listopada, 18 grudnia*.
*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609 180 881).




