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6 września Polacy mieli możliwość wzięcia udziału w ogólnonarodowym referendum i udzielenia odpowiedzi na trzy pytania, dotyczące: 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. 

Referendum nie spotkało się z zainteresowaniem wyborców. Frekwencja w kraju wyniosła zaledwie 7,8% i była najniższą z odnoto-
wanych we wszystkich ogólnokrajowych głosowaniach przeprowadzonych w Europie po 1945 roku. Ponieważ była niższa niż wymagany próg 50% 
uprawnionych, zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, referendum nie było wiążące. Jego wynik ma jedynie charakter 
opiniotwórczy. 

Jeżeli chodzi o gminę Sierakowice, to tutaj uprawnionymi do głosowania były 13.403 osoby, a frekwencja wyniosła 7,01%. A oto jak na 
referendalne pytania odpowiedzieli mieszkańcy gminy: 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? – 
odpowiedzi na „tak” 75,73% (696 głosów).

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? – odpowiedzi na „tak” 
14,89% (137 głosów).

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika? – odpowiedzi na „tak” 89,53% (821 głosów).

Oprac. AK
Źródło: http://referendum2015.pkw.gov.pl

Wyniki referendum ogólnokrajowego 

W dniu 10 września mieszkaniec naszej gminy 25 letni 
Mateusz, wracając z pracy do domu poniósł śmierć w wypadku 
komunikacyjnym. Mateusz osierocił 4 małych dzieci (najstarsze 4 latka, 
najmłodsze zaledwie 1 miesiąc) i żonę Magdę. W wyniku tej tragedii 
rodzina straciła poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 

Solidaryzując się z rodziną tragicznie zmarłego Mateusza 
zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które są w stanie wesprzeć 
rodzinę finansowo o dokonywanie wpłat na konto CARITAS działające 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach. Liczy się każda złotówka.

Wpłat można dokonać na konto: 
Zespół Caritas Parafii Świętego Marcina w Sierakowicach, 
ul. Ks. B. Łosińskiego 1
83-34 Sierakowice
Nr konta: 10832400010000181820000010  
w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach
z dopiskiem: „Dla Magdy”.

GOPS Sierakowice

Potrzebna pomoc
rodzinie tragicznie zmarłego Mateusza
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38 samorządowców z województwa pomorskiego zos-
tało odznaczonych nowym wyróżnieniem nadawanym za szcze-
gólne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wśród nich zna-
lazł się Wójt Gminy Sierakowice, Tadeusz Kobiela. Wyróżnienia 
wręczył Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji, 3 
września, w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Tery-
torialnego, ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem 
nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu. Wyróż-
nienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samo-
rządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wpro-
wadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w admi-
nistracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za 
pracę naukową, badawczą lub dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw admi-
nistracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek: organów 
jednostek samorządu terytorialnego; organów związków lub sto-
warzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; organów statu-
towych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyzna-
czania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego (Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek 
Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku 
Województw Rzeczypospolitej Polskiej); wojewody.

– Podsumowując jubileusz 25-lecia samorządu, funda-
mentu polskiej demokracji, doszliśmy do wniosku, że samorzą-
dowcy wciąż nie mają swojego odznaczenia państwowego.
A przecież bez waszej aktywności, pracy, zaangażowania nie było-
by dziś tego wszystkiego, co w Polsce osiągnęliśmy. Bez 
samorządów nie byłoby rozwoju – mówił minister Halicki do 
uczestników uroczystości. 

Za ustanowieniem Odznaki przemawiała konieczność 
wprowadzenia instrumentu umożliwiającego uhonorowanie osób 
za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu 
terytorialnego. Dotychczas brakowało wyróżnienia stanowiącego 
nagrodę za pracę i służbę dla samorządu terytorialnego, 
traktowanego jako część administracji i służby publicznej, 
wykonującej znaczną część zadań publicznych. Ustanowienie 
Odznaki w roku, w którym przypada 25 rocznica powołania do 
życia samorządu terytorialnego w odrodzonej i wolnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stanowi także podkreślenie jego rangi i roli
w rozwoju kraju.

W gronie odznaczonych, oprócz Wójta Tadeusza 
Kobieli, znaleźli się także: Janina Kwiecień - Starosta Kartuski
i Mieczysław Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatu 
Kartuskiego. 

Oprac. AK

Odznaka Honorowa za Zasługi
dla Samorządu Terytorialnego
dla wójta Tadeusza Kobieli 

Gmina Sierakowice otrzymała tytuł Platynowy HIT 2015 w kategorii 
ekologia za „Modelowe działania i rozwiązania gminy w zakresie gospodarki 
odpadami, w tym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siera-
kowicach”. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowi-
cach (PSZOK) funkcjonuje od 1 października 2013 r. i od razu przez wielu 
fachowców został uznany za wzorcowy obiekt tego typu. Punkt znajduje się
w Sierakowicach na ul. Brzozowej 2a. Z obiektu nieodpłatnie mogą korzystać 
wszyscy właściciele nieruchomości z terenu gminy, a także przedsiębiorcy, 
którzy w gminie Sierakowice prowadzą działalność gospodarczą i złożyli 
wcześniej deklarację. 

Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji korzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach serdecznie zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-17, a w soboty w godz. 8-15. 

Docenione zostało również wdrożenie Systemu Monitoringu Wywo-
zu Odpadów na bazie kodów kreskowych, który umożliwia indywidualne rozli-
czanie nieruchomość z segregacji odpadów. Kod kreskowy na pojemniku lub 
worku podczas odbioru odpadów jest sczytywany do systemu informatycznego 
odpadywgminie.com, gdzie tworzona jest historia tego, jakie śmieci oddajemy
i czy były one prawidłowo posegregowane. Z uznaniem oceniono wykorzys-
tanie systemu komunikacji z mieszkańcami w formie wiadomości SMS. 
Mieszkańcy gminy Sierakowice otrzymują przypomnienia o terminach płat-
ności i powstałej zaległości oraz informację, że np.: należy złożyć korektę 
deklaracji, brak jest naklejki na koszu lub worku, odpady były źle 
posegregowane lub odpady należało dostarczyć do PSZOK

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siera-
kowicach przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne:
ODPADY KOMUNALNE POSEGREGOWANE – odzież, plastik, papier, 
metal i szkło.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE – meble, opony,  duże opakowania,
w tym opakowania ze styropianu.
ZSEE (zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne) – telewizory, pralki, lodów-
ki, komputery, monitory oraz drobny sprzęty AGD.
ODPADY PROBLEMOWE – odpady niebezpieczne, w tym baterie, 
akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, 
środki ochrony roślin i nawozy, pojemniki po olejach mineralnych i synte-
tycznych, pojemniki po tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, stare 
kosmetyki, przeterminowane leki, tusze do drukarek, tonery, taśmy wideo, 
kasety magnetofonowe taśmy barwiące 
ODPADY Z REMONTÓW – w ilości do 3 m3 od jednego właściciela nieru-
chomości na rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budow-
lanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowo od niedawna Punkt  przyjmuje odpady waty szklanej
i wełny mineralnej (w ilości do 1 m3/rok) oraz papy (0,5 m3/rok.)

Za odpady oddane do PSZOK nie pobiera się żadnych dodatkowych 
opłat.

Mariusz Laska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierakowicach

Platynowy HIT 2015
w kategorii ekologia dla Gminy Sierakowice
w tegorocznej edycji konkursu
Gospodarczo-Samorządowy Hit Pomorza i Kujaw



4

76. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

Jak co roku, 1 września, w rocznicę niemieckiej napaści na 
Polskę, w całym kraju miały miejsce uroczystości rocznicowe. Nie 
inaczej było w naszej gminie.  

W kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach odprawiona zo-
stała msza św. w intencji poległych w czasie wojny. W nabożeństwie 
uczestniczyli przedstawiciele sierakowickiego koła Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Po mszy delegacja kombatantów złożyła kwiaty przy kapliczce Matki 
Boskiej przy ulicy Lęborskiej, w miejscu upamiętniającym 243 ofiary 
drugiej wojny – mieszkańców  gminy Sierakowice. Następnie uczestnicy 
spotkania udali się do siedziby sierakowickiego koła Związku Komba-
tantów – do Domu Katolickiego przy ul. ks. B. Łosińskiego – gdzie miała 
miejsce dalsza część uroczystości i poczęstunek.

Natomiast przy pomniku Leona Wenty w Skrzeszewie spotkali 
się uczniowie i nauczyciele ze szkół w Bukowinie, Załakowie i Ka-
mienicy Królewskiej, aby oddać hołd pierwszej ofierze drugiej wojny 
światowej w naszym regionie. 

Sześć lat temu, dokładnie w 70. rocznicę wybuchu tego 
największego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego, w Skrzeszewie, 
w pobliżu dawnej granicy polsko-niemieckiej, został odsłonięty pomnik 
upamiętniający zastrzelonego przez Niemców strażnika granicznego - 
Leona Wentę. Pomnik ustawiono z inicjatywy członków Pomorskiego 
Forum Eksploracyjnego. 

Jak co roku młodzież złożyła przy pomniku kwiaty i zapaliła 
znicze. Wiązankę kwiatów złożył także były starosta lęborski Ryszard 
Wenta. Uczestnicy uroczystości odśpiewali „Rotę”. 

Poza tym uczniowie z Kamienicy Królewskiej oddali hołd 
O Leonie Wencie pamiętają także członkowie Pomorskiego 

członkom Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, a gimnaz-
Forum Eksploracyjnego -  inicjatorzy budowy pomnika. Co roku,

jaliści z Sierakowic złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upa-
1 września o godzinie 17.00, przypuszczalnej godzinie śmierci strażnika, 

miętniającym śmierć więźniarek obozu koncentracyjnego Stutthof.
czczą jego pamięć składając wiązankę kwiatów. 

Tekst i foto: AK

Kombatanci przy pomniku Bernarda Sychty (foto: Maria Karolak)

08 (302) wrzesień 2015
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Zapraszamy
do Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00-17:00

Rok szkolny 2015/2016 oficjalnie rozpoczęty

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny dzień w życiu 
każdego ucznia. Uczniowie zazwyczaj z niecierpliwością czekają na 
pierwszy dzień w szkole, a szczególnie na spotkanie z koleżankami
i kolegami po wakacjach.

towany przez uczniów program słowno-muzyczny, związany z powro-
tem do szkoły po wakacjach i 76. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego młodzież udała się 
do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Tekst i foto: nadesłane

G m i n n a  i n a u -
guracja roku szkolnego 
2015/2016 odbyła  się
1 września o godzinie 9.00,
w nowo wybudowanej sali 
gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Lisich Jamach. 
Pani dyrektor Aleksandra 
Dąbrowska-Konkol w powi-
talnym przemówieniu ser-
decznie przywitała zapro-
szonych gości, z Wójtem 
Gminy Sierakowice Tadeu-
szem Kobielą na czele, 
wszystkich uczniów, grono 
pedagogiczne, rodziców oraz 
pracowników administracji
i obsługi. Szczególnie ciepłe 
słowa zostały skierowane do 
najmłodszych uczniów, któ-
rzy w tym roku rozpoczęli 
swoją edukacyjną przygodę 
w szkole podstawowej, ży-
cząc sukcesów w nowym 
roku szkolnym.

Podczas uroczys-
tości zgromadzona publicz-
ność podziwiała przygo-
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Dożynki w Sierakowicach
Rolnicy z powiatu kartuskiego dziękowali za plony

Koniec lata to szczególna pora dla rolników: zakończyły się 
żniwa, a po trudach zbioru plonów nadchodzi pora na dziękczynienie
i tradycyjną dożynkową uroczystość. W tym roku, 6 września, do Sie-
rakowic przyjechali rolnicy z powiatu kartuskiego, aby podziękować za 
tegoroczne zbiory, bowiem to Sierakowice były gospodarzem 
powiatowych dożynek. 

Chociaż tegoroczne, wyjątkowo słoneczne i upalne lato, dało 
się rolnikom we znaki, to podczas dożynek pogoda nie dopisała – było 
chłodno i deszczowo. Z tego powodu mszę dziękczynną, która miała być 
sprawowana przy Ołtarzu Papieskim, odprawiono w kościele para-
fialnym p.w. św. Marcina. 

przeszli ulicami Sierakowic do amfiteatru Szerokowidze, gdzie hejnałem 
bazun rozpoczęto świecką część uroczystości. 

Wszystkich bardzo serdecznie powitali gospodarze uro-
czystości – Janina Kwiecień, starosta kartuski oraz Tadeusz Kobiela, wójt 
gminy Sierakowice, który zwracając się bezpośrednio do rolników po-

Po nabożeństwie dziękczynnym rolnicy, starostowie dożynek, 
goście, przedstawiciele poszczególnych gmin, a także samorządowcy 

wiedział: – Drodzy rolnicy, pragnę złożyć na wasze ręce podziękowanie 
za waszą pracę i wysiłek. I chociaż sprzętu jest coraz więcej, to wy swoją 
pracę szanujecie, bo wiecie kiedy siać, kiedy zbierać, jak pielęgnować 
ziemię i wiecie jak dzielić owoce swej pracy sprawiedliwie między 
wszystkich. Barwny korowód dożynkowy prowadziła

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice

Poczet sztandarowy sierakowickiego koła pszczelarskiego

Gospodarze uroczystości: Tadeusz Kobiela i Janina Kwiecień
wraz z gośćmi z Łowicza 

Samorządowcy z powiatu kartuskiego

08 (302) wrzesień 2015
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Tradycyjnie bochny chleba gospodarzom dożynek przekazali II miejsce – gmina Przodkowo,
starostowie. W tym roku zostali nimi: Marzena Somionka z Goręczyna III miejsce – gmina Żukowo.
i Brunon Syldatk ze Starej Huty. Chleb został rozdzielony pomiędzy Rozstrzygnięto także gminny etap konkursu „Piękna Wieś 
uczestników święta plonów. Pomorska”. Do konkursu zgłoszono 15 zagród wiejskich rolniczych

Rolnicze święto było okazją do ogłoszenia wyników kon- z terenu gminy Sierakowice, 7 nierolniczych oraz 3 wsie (Gowidlino, 
kursów dożynkowych – na najpiękniejszy wieniec i kołacz. Jeżeli chodzi Paczewo i Sierakowską Hutą). 
o gminę Sierakowice, to najpiękniejszy wieniec uwili przedstawiciele 
sołectwa Paczewo, a najpiękniejszy kołacz upiekły gospodynie z so-
łectwa Puzdrowo. 

Wyniki gminnego etapu konkursu na najpiękniejszą 
zagrodę rolniczą: 
I miejsce – Leszek Stencel z Załakowa,

Natomiast wyniki konkursu powiatowego przedstawiały się II miejsce – Rafał Choszcz z Załakowa,
następująco: III miejsce – Maria i Małgorzata Kobiela z Sierakowic, 
Najpiękniejszy wieniec dożynkowy: wyróżnienia: Dorota i Wojciech Gosz z Kamienickiego Młyna; Krystyna 
I miejsce – gmina Przodkowo, Woźniak ze Szklanej; Grażyna i Kazimierz Dułak z Leszczynek. 
II miejsce – gmina Kartuzy,
III miejsce – gmina Chmielno.
Najpiękniejszy kołacz dożynkowy:
I miejsce – gmina Sulęczyno,

Wieniec z gminy Przodkowo został uznany za najpiękniejszy 

Starostowie dożynek – Marzena Somionka i Brunon Syldatk

Powitanie gości i uczestników święta plonów 

Występ KZPiT „Sierakowice”

Nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i kołacz odebrali sołtysi Paczewa
– Halina Miotk i Puzdrowa – Wiesław Gafka (z lewej)
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Najpiękniejszą wsią gminy Sierakowice w tym roku zostało 
Paczewo. 

Wyniki gminnego konkursu na najpiękniejszą zagrodę 
nierolniczą:

Wyniki konkursu powiatowego na najpiękniejszą zagrodę I miejsce – Adrianna Stenka z Gowidlina,
rolniczą:II miejsce – Marek Kędziora z Boru,
I miejsce – Żaneta i Krzysztof Hinca z Żuromina, gm. StężycaIII miejsce – Iwona Śleszyńska ze Szklanej,
II miejsce – Dorota i Krzysztof Hoppa z Nowego Tuchomia, gm. Żukowowyróżnienia: Maria Ruszkowska z Łyśniewa Sierakowickiego; Grażyna 
III miejsce – Kalina i Andrzej Stalka z Połczyna, gm. SomoninoWarmowska ze Szklanej; Bożena i Waldemar Białk z Bąckiej Huty. 
wyróżnienia: Magdalena i Henryk Kostuch z Chmielna; Teresa, Zbi-
gniew i Leszek Stencel z Załakowa; Zygmunt Olszewski z Mściszewic; 
Ewa i Kazimierz Fularczykowie z Kobysewa; Agnieszka i Jan Pierniccy 
z Sianowa.

Wyniki konkursu powiatowego najpiękniejsza wieś:
I miejsce – Pępowo, gm. Żukowo
II miejsce – Kamienica Szlachecka, gm.Stężyca
III miejsce – Smołdzino, gm. Przodkowo
Wyróżnienia: Węsiory gm. Sulęczyno; Kożyczkowo, gm. Chmielno; 
Paczewo, gm. Sierakowice; Kiełpino, gm. Kartuzy; Egiertowo, gm. 
Somonino.

Organizatorzy przygotowali także konkurs dla wójtów, 
burmistrzów i przewodniczących rad, którzy mieli za zadanie 
narysowanie mapy własnej gminy i zaznaczenie miejscowości sołeckich. 

Na scenie wystąpił KZPiT „Sierakowice”, który niebawem
(8 grudnia br.) będzie świętował jubileusz 35-lecia istnienia. Oprócz 
naszych rodzimych, folkowych nut, publiczność mogła wysłuchać 
cygańskich i greckich brzmień – na scenie wystąpiła Elena i zespół 
Cygańskie Czary oraz Nikos Rusketos i grecka grupa Orfeusz. Mimo 
niesprzyjającej aury zabawa trwała do późnych godzin.

Tekst i foto: AK

Zwycięska zagroda rolnicza w gminnym etapie konkursu
„Piękna Wieś Pomorska” (foto: Agata Cymerman)

Najpiękniejsza zagroda nierolnicza w gminie Sierakowice
(foto: Włodzimierz Siemieniuk)

Najładniejszą wsią naszej gminy zostało Paczewo (foto: Agata Cymerman)
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Są dobrzy ludzie Gminy. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach przygotował dla Państwa 
„Dlaczego tak ujmuje nieoczekiwana dobroć? wiele atrakcyjnych produktów, które sprostają wymaganiom każdego 
Zwykła uczynność? klienta.
Bo pozwala przypomnieć, że jesteśmy braćmi?”

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach Centrum Handlowe EXPERT
składa gorące podziękowania Centrum Handlowe Expert istnieje od 1994 roku. Na początku swojej 

firmom lokalnym za nieodzowną pomoc działalności zajmowało się sprzedażą sprzętu AGD oraz RTV. Z biegiem 
w realizacji wydarzeń kulturalnych w sezonie letnim 2015 czasu, wraz z rozwojem firmy, zaczęły powstawać kolejne działy, 

najpierw część z oświetleniem i dywanami, następnie artykuły sanitarne 
Przetwórstwo mięsne „LIS” i łazienkowe, a potem meble, kominki, motory, rowery i sprzęt sportowy 
Firma istnieje od 1992 r. Zakład w pełni spełnia standardy Unii Euro- W listopadzie 2006 roku centrum Expert uzyskało Certyfikat dla 
pejskiej. Wyroby produkowane są z mięsa pochodzącego wyłącznie Systemu Zarządzania ISO 9001:2000. Siedziba Centrum znajduje się
z małych kaszubskich gospodarstw rolnych. Mięso tego pochodzenia w Sierakowicach przy ulicy Dworcowej 4. Centrum dysponuje własnym 
posiada dużo lepsze walory smakowe i wartości odżywcze, wynikające parkingiem, dojazd jest zlokalizowany od strony ulicy Dworcowej
z tradycyjnego sposobu chowu. W chwili obecnej zakład liczy sobie 17 i Parkowej. Pracuje tu zespół młodych, ambitnych ludzi, którzy za-
oddziałów sprzedaży detalicznej w 8 różnych miejscowościach. Zalicza pewniają doradztwo i obsługę na najwyższym poziomie. Każdy klient 
się do najnowocześniejszych w Polsce. może liczyć na bezpłatny transport zakupionych artykułów, możliwa jest 

także negocjacja cen. Dzięki współpracy z bankami centrum oferuje 
zakupy na raty.

Ubojnia drobiu – „Gosz” 
Ubojnia „Gosz” jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Z małej firmy 
rodzinnej ubojnia przerodziła się jednym z większych zakładów w Sie- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. 
rakowicach. W ciągu dwudziestu lat, od jej powstania w 1995 r., stale Realizuje zadania w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb miesz-
zwiększa się wielkość produkcji. Początkowo możliwości produkcyjne kańców gmin Sierakowice i Sulęczyno w zakresie wodociągów, zao-
wynosiły ok 300 szt. dziennie, a w dniu dzisiejszym możliwości tech- patrzenia w wodę i kanalizacji. Jednostka realizująca projekt pn. 
niczne linii ubojowych to ponad 6000 tys. szt. na godz. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi
Firma zajmuje się ubojem oraz rozprowadzaniem drobiu. Zasięgiem i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. 
dostaw obejmuje województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, war-
mińsko-mazurskie, podlaskie oraz kujawsko-pomorskie. Podstawowym 
produktem firmy jest tuszka kurczaka. Z tuszki drobiowej uzyskuje się IN-BUL Firma Produkcyjno-Usługowa
elementy cięte oraz kurczaka grillowego, skrzydełka grillowe, szaszłyki Istnieje od 1990 roku. IN–BUL jest rodzinną firmą. To lider na rynku 
drobiowe  - jako produkty wstępnie przetworzone, nadające się do szyb- produkcji konstrukcji stalowych, dźwigów, elementów maszyn, 
kiego przygotowania do jedzenia. zbiorników ciśnieniowych, kotłów oraz elementów siłowni wiatrowych, 

obróbki mechanicznej, konstrukcji stalowej i spawanej. Współpracują
z firmami polskimi i zagranicznymi z 7 krajów. Dziś stanowią zespół 

Centrum Materiałów Budowlanych „BAT” 140 osób o najwyższych umiejętnościach z zakresu produkcji
Firma BAT działa na rynku materiałów budowlanych od ponad dwu- i zarządzania.
dziestu lat. Od samego początku istnienia była to spółka rodzinna, 
założona przez braci Tadeusza i Andrzeja Bigus. Główna siedziba firmy 
mieści się na ul. Mirachowskiej w Sierakowicach. Cały czas stara się Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
znaleźć coraz lepsze rozwiązania, aby spełnić oczekiwania osób składa gorące podziękowania sponsorom i fundatorom nagród
prywatnych i firm. Posiada sieć 14 oddziałów na terenie województwa za okazaną pomoc w organizacji
pomorskiego, zlokalizowanych tak, aby jak najwięcej mieszkańców KASZUBSKICH DOŻYNEK 2015 w Sierakowicach:
miało do nich łatwy i szybki dostęp. Prowadzą sklep internetowy: 

Firma Usługowa POBŁOCCY - Sierakowice
Działa na rynku od 1973 roku, jej siedziba mieści się na ul. Adama 
Mickiewicza 6 w Sierakowicach. Jest dynamicznie rozwijającą się 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane firmą, posiada wielu wykwalifikowanych pracowników oraz nowo-
„Skibiński” czesny sprzęt. Świadczy usługi w zakresie m. in.:
Firma została założona przez Mieczysława Skibińskiego w roku 1972 instalacje wodociągowe,
jako działalność rzemieślniczo – usługowa w zakresie instalacji instalacje kanalizacyjne,
wodnych i kanalizacyjnych. Początkowo przedsiębiorstwo zatrudniało 5 wykopy i niwelacje,
pracowników. Jednak w wyniku zmiany realiów gospodarczych w kraju, przewierty i przekopy.
ale przede wszystkim dzięki renomie zdobytej solidnością, termino-
wością i rzetelnością wykonywanych prac nastąpił dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa, które zatrudnia obecnie ok. 100 pracowników, w tym Hurtownia Ogrodnicza ROSSA Jan Labuda - Poręby
wykwalifikowane osoby z branży sanitarnej. Firma korzysta z najnowo- To firma działająca w branży handlowej. Prowadzi sprzedaż hurtową 
cześniejszych technologii i materiałów dostępnych na rynku, posiada sprzętu i artykułów ogrodniczych, sprzedaż detaliczną różnorodnego 
specjalistyczny i nowoczesny sprzęt do wykonywania trudnych zadań. sprzętu i artykułów przemysłowych. Jej siedziba mieści się pod 

adresem: Poręby 54 .

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
Bank rozpoczął działalność 6 grudnia 1899 roku pod przewodnictwem 
księdza Bernarda Łosińskiego. W roku 2001 bank podjął strategiczną Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach
decyzję o zrzeszeniu w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu, Firma powstała w dniu 10 kwietnia 1946 r., jej siedziba główna mieści 
w której to grupie jest zrzeszony do chwili obecnej. Bank Spółdzielczy się pod adresem: ul. Kartuska 4 w Sierakowicach. Dzieli się na kilka 
posiada oddziały w: Lini, Chmielnie, Sulęczynie, Kartuzach oraz 2 pla- wykwalifikowanych oddziałów, które mają bogatą ofertę.
cówki w Sierakowicach: Centralę i punkt obsługi klienta w Urzędzie Wytwórnia Pasz ,,Sierpasz” ( istnieje od 1963) prowadzi skup zbóż 

www.bssierakowice.pl 

www.lis-pm.com

www.chekspert.pl 

www.pwik.sierakowice.pl 

www.gosz.pl

www.inbul.pl 

 
www.bat24.pl 
www.bat.pl

www.pobloccy.pl 

www.pwskibinski.pl
www.rosaogrody.pl 

Podziękowania
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paszowych, proponuje sprzedaż barterową z możliwością wymiany na „SWOJSKA HURTOWNIA” - SIERAKOWICE
paszę, nawozy, opał, materiały budowlane. ul. Kartuska 23a oraz PUZDROWO 159
Piekarnia GS „SCh” Sierakowice – jakość jej produktów jest  to dealer:
gwarantem powodzenia Spółdzielni jako zaufanego producenta, - ładowarek MERLO
dostawcy i sprzedawcy wyrobów piekarniczo-cukierniczych. - maszyn UNIA GROUP
Sklepy spożywczo-przemysłowe na terenie Sierakowic (Delikatesy - ciągników rolniczych ZETOR
„Sam”) oraz  Gowidlina (Wiejski Dom Handlowy), mają na celu - maszyn rolniczych AKPIL i wielu innych.
zaspakajanie oczekiwań klientów. Firma wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne maszyn
Salon łazienkowy z bogatą ofertą - przy współpracy z wieloma pro- i ciągników rolniczych, zakuwa wszystkie rodzaje węży hydrau-
ducentami. licznych, świadczy usługi związane z klimatyzacją. Świadczy także 
Salon meblowy prowadzi szeroką gamę produktów cenionych usługi związane z pisaniem wniosków na pozyskiwanie dotacji z UE.
producentów mebli z różnych regionów Polski. Oprócz mebli wyekspo-
nowanych w sklepie możliwa jest również sprzedaż wyrobów
z katalogów producentów, a także pod indywidualne zamówienia klienta Firma Handlowa MAWW – Sklep „Wróblewski”
z szerokiej gamy barw i wzorów mebli różnego rodzaju. Sierakowice ul. Dworcowa 1.

Posiada 25 lat doświadczenia. Prowadzi sprzedaż części samocho-
dowych, kosmetyków do czyszczenia samochodów i oferuje duży 

Firma GRZENKOWICZ Kazimierz - Pasze, koncentraty, super wybór olejów.
koncentraty
SIERAKOWICE ul. Kościerska 52
Firma oferuje: nawozy, pasze, opał, koncentraty, artykuły rolnicze, Firma „HYDRAULIK KASZUBY” Sierakowice ul. Józefa Pił-
transport krajowy, materiały budowlane. Jest ekspertem w dziedzinie sudskiego 6 Działa na rynku od 30 lat, jest firmą rodzinną. Zajmuje się 
materiałów rolniczych i budowlanych. Prowadzi ścisłą współpracę sprzedażą, montażem i serwisem urządzeń renomowanych marek. 
z producentami z branż: Oferuje całodobową pomoc hydrauliczną na terenie Sierakowic.
FIRMA „POLCALC” LUBIEŃ KUJAWSKI  ul. Kaliska - Lotnisko 
151 - zakład produkcji nawozów wapniowych.
WYTWÓRNIA PASZ DOSSCHE  z siedzibą w KALISZU PRZEWOZY AUTOKAROWE -  ALBATROS
ul. Obozowa 32 – 36, jej  autoryzowanym sprzedawcą jest Firma Mojusz 12B
„GRZENKOWICZ” w Sierakowicach.
WYTWÓRNIA PASZ EKO - ROL Danuta i Leszek Gil,
z siedzibą w Wałdowie; jej autoryzowanym sprzedawcą jest Firma 
„GRZENKOWICZ” w Sierakowicach. WULKANIZACJA - Mirosław Gruchała

Sierakowice ul. Wybickiego 36
Prowadzi sprzedaż opon i olejów, zajmuje się naprawą felg alumi-

„JANSKÓR” - odzież skórzana niowych, spawaniem aluminium.
Siedziba firmy mieści się przy ul. Jana Pawła II 38 w Gowidlinie, 
natomiast sklepy w Sierakowicach i w Lęborku. Działalność firmy Pomorska Izba Rolnicza
opiera się głównie na produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości odzieży 
skórzanej, między innymi: kurtek, płaszczy i galanterii skórzanej.

Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY

Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa „U Andrzeja” MROZY
Powstało w 1990 roku, właścicielami firmy są jej pracownicy. Firma 
znajduję się pod adresem: Mrozy 176 a. W ofercie można znaleźć: 
artykuły ogrodnicze, nasiona, nawozy, pasze, odzież roboczą, środki 
ochrony roślin, części do maszyn, węgiel.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLMAX - Bartłomiej Korda 
Tuchlino 3A
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RolMax specjalizuje się w sprzedaży 
nowych maszyn rolniczych, takich jak:
LELY – maszyny zielonkowe
AUSA, DIECI – ładowarki teleskopowe
TUME – profesjonalne agregaty uprawowo – siewne
PROJET – opryskiwacze rolnicze
SIGMA4 – ładowacze czołowe
MEPROZET – wozy asenizacyjne
DIECI
THALER
HYDRAMET GIŻYCKO
MANDAM GLIWICE
i wiele innych.
W ofercie posiada również maszyny używane, powindykacyjne. Firma 
pomaga w załatwieniu finansowania pomostowego, nawet z 0% 
udziałem własnym. Posiada profesjonalny, wyjazdowy serwis do 
sprzedawanych przez siebie maszyn oraz magazyn części zamiennych.

www.facebook.com/SwojskaHurtowniaMarzenaBrzeska

www.schsierakowice.pl

www.maww.pl

www.hydraulik-kaszuby.pl 

www.przewozyalbatros.pl 

www.grzenkowicz.pl 

www.pir.home.pl 

www.janskor.pl 
www.lgrkaszuby.pl 

www.uandrzeja.com.pl 

www.pwrolmax.pl 

Najgorętsze podziękowania należą się
Zarządowi i pracownikom Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach
za przygotowanie atrakcyjnego
gminnego stoiska dożynkowego.

Dziękujemy!
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Marzena Korzeniewska, pełnomocnik wójta ds. osób niepeł-
nosprawnych i prezes sierakowickiej filii Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym została laureatką pomorskiej edycji Konkursu 
Lady D (Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna). Wręczenie nagród 
miało miejsce 7 września w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Konkurs Lady D im. Krystyny Bochenek został zorgani-
zowany przez Parlamentarną Grupę Kobiet i jest przeznaczony dla pań, 
które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby 
być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa. Inicjatywa 
promuje kobiety odnoszące sukcesy w pracy społecznej i zawodowej, na 
niwie artystycznej czy w dziedzinie sportu. Poprzez organizację etapu 
regionalnego organizatorzy chcą uhonorować niepełnosprawne panie 
zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, wnoszące istotny 
wkład w różne dziedziny naszego życia oraz promować ich postawy. 

W pomorskim etapie konkursu tytuły „Lady D” przyznano
w następujących kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt
i kobiet w wieku 16-26 lat działających w różnych obszarach życia 
społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających
w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla dziewcząt i kobiet
w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – 
kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz 

Rady Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kartuzach. W kadencji osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie 
1998-2002 była członkiem Komisji Zdrowia Rady Gminy Sierakowice. użytecznych; „Życia Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących 
Otrzymała wiele podziękowań za wsparcie i współpracę. W 2010 r. zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo 
odebrała z rąk Starosty Kartuskiego wyróżnienie „Perła Kaszub” za przedsięwzięć społecznie użytecznych.
ogromne zaangażowanie i podejmowanie szeregu inicjatyw społecznych Laureatki zostały wyłonione przez kapitułę, w skład której 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Otrzymała także tytuł Osoby Nie-weszli m.in.: przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji 
zwykłej „za odkrywanie sensu przekraczania barier, za wierność pasjompozarządowych oraz biznesu. Honorową przewodniczącą kapituły 
i wartościom, za nadzwyczajny i niepospolity wymiar pełnionych przez została Danuta Wałęsa. Pięć laureatek zakwalifikowało się do kolejnego 
siebie ról społecznych, rodzinnych i zawodowych”. Marzena Korze-etapu konkursu, który odbywać się będzie na szczeblu krajowym. 
niewska jest osobą niezwykle aktywną. To świetna organizatorka, ema-Mieszkanka gminy Sierakowice, Marzena Korzeniewska, 
nująca niespożytą energią. Jest wolontariuszką, która wspólnie z kilkoma została zwyciężczynią w kategorii „Życie Zawodowe”. Pani Marzena od 
innymi osobami niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia od kilku lat 1999 r. pełni funkcję pełnomocnika wójta gminy ds. osób niepełno-
realizuje wśród uczniów program profilaktyki wypadkowej „Bezpieczna sprawnych. Pod koniec lat 90. współtworzyła struktury SPON w Siera-
młodość, bezpieczne wakacje”. kowicach, pomagając osobom niepełnosprawnym „wyjść” z domu i uak-

Serdecznie gratulujemy zdobycia tak prestiżowego tytułu.tywnić się społecznie. Jest prezesem sierakowickiej filii SPON. Od 1999 
r. była członkiem Rady Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wojewódz-

AK, foto: Maria Karolaktwa pomorskiego. Od 2003 r. jest członkiem Społecznej Powiatowej 

Marzena Korzeniewska laureatką Konkursu Lady D

Od piątku, tj. 18 września 2015 r., przez cały weekend, w Bed-
narach koło Poznania, gościła jedna z największych wystaw rolniczych
w kraju, Agro Show Bednary 2015. Oprócz maszyn można było 
zapoznać się z ofertami producentów nawozów, nasion oraz środków 
ochrony roślin. Na miejscu odbyło się także uroczyste podsumowanie 13. 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Prze-
biegu uroczystości towarzyszył Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Siera-
kowice”, prezentując bogactwo „kaszëbsczich frantówków, piesniów
i polków” w wykonaniu kapeli oraz solistek i solistów. W 2015 roku do 

Konkursu przystąpiło 825 gospodarstw indywidualnych. Zaszczytnym 
dla powiatu kartuskiego stało się gospodarstwo Państwa Izabeli i Janusza 
Bystroń ze Sławek w gminie Somonino, które uzyskało I miejsce i tytuł 
najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju w 2015 roku. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Paulina Węsierska
Foto: nadesłane

KZPiT „Sierakowice” wystąpił na Agro Show w Bednarach 

KZPiT „Sierakowice”

Główną nagrodą w konkursie był ciągnik rolniczy marki Farmtrac
ufundowany przez prezesa KRUS
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Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku. Tuchlino jest pięknie rozłożone w dolinie, w pobliżu Jeziora 
Nazywano ją wtedy Tuchlin, Tuchlyn bądź Thuhchlin. Mówi się, że Tuchlińskiego, wśród licznych stawów i bagien, a przez jego środek 
Tuchlino jest najwcześniej wzmiankowaną wsią z obszaru gminy płynie malownicza rzeka Słupia. Natomiast sąsiadujące z wsią  okoliczne 
Sierakowice (wymieniono je w dokumencie nadania wsi – otrzymał je osady położone są już na wysoczyźnie sięgającej do 260 m. n. p. m. Przez 
rycerz Jan syn Wernika, była to więc w tym czasie wieś rycerska). Opat wieś prowadzą liczne drogi łączące dwa powiaty i okoliczne większe 
kartuzów Jerzy Schwengel używał już nazwy rodzaju nijakiego – miejscowości.
Tuchlino. W połowie XVI wieku wieś miała czterech dziedziców, a w Od lat 60-tych XIX wieku działa w Tuchlinie szkoła, która była 
jego końcu aż dziesięciu. Król Zygmunt August nadał dobra tuchlińskie wieloetapowo rozbudowywana (obecna sala gimnastyczna z 1974 roku 
rodzinie Tuchlińskich, były one od tej pory włościami szlacheckimi. W zostanie w najbliższym czasie  zastąpiona nowym obiektem). W 1982 
tym czasie działał we wsi młyn, a od czasów krzyżackich również roku powstał kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. 
karczma. W XVIII wieku wśród właścicieli ziemskich pojawia się von 

Zebr., oprac., zdj. współczesne  Danuta PiochMarwitz. Z tej rodziny wywodził się późniejszy biskup chełmiński Jan 
Nepomucen Marwicz (urodzony 10 IV 1830 r.), którego upamiętnia w 

Szczególne podziękowania składam na ręce dyrektora szkoły miejscowości usytuowany w pobliżu cmentarza przydrożny betonowy 
Jarosława Joskowskiego za udostępnienie historycznych zdjęć ze krzyż z tablicą pamiątkową.
szkolnego archiwum.

Tuchlino na fotografii

Stara szkoła z widniejącym w tle 
charakterystycznym budynkiem gospodarczym

Stara szkoła wejście główne Dawne zabudowania szkolne w centrum wsi

Byłe zabudowania szkolne

Absolwenci przed starym budynkiem szkoły
w 1981 roku

Sala gimnastyczna przy kompleksie szkolnym
już wkrótce ma zostać zastąpiona nową

Nowy budynek szkolny prezentuje się okazale Tuchliński kościół We wsi nie brakuje licznych krzyży i kapliczek
jak ta stojąca na rozstaju dróg
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Obok cmetarza krzyż z tablicą pamiatkową
poswięconą biskupowi Marwiczowi

Na cmentarzu Anioł wita zmarłych sentencją
Niech aniołowie zawiodą Cię do raju

Kaszubskie tablice z nazwą miejscowości witają wjeżdżających z każdej strony

Charakterystyczna chlewnia w obejściu Państwa Breza
Dawny Dwór z kompleksu Tuchlińskiego Majątku dziś służy

jako mieszkania komunalne

Tuchlińskie Skrzaty zespól utworzony w 1984 roku,  1994 rok z Janem Baską, Leonem Puzdrowskim i Zygmuntem Wentą
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Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy po raz siódmy zostały 
wręczone nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom towarzyszyli 
dumni z ich osiągnięć rodzice i dyrektorzy szkół.

Inicjatorem konkursu „Najlepszy absolwent szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w gminie Sierakowice” jest radny Witold Sildatk, 
przewodniczący Komisji oświaty i pomocy społecznej. Ideą konkursu 
jest promowanie zdolnych uczniów, motywowanie ich do osiągania jak 
najlepszych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu. Innym, nie mniej 
istotnym celem tego konkursu jest budzenie wśród uczniów świa-
domości, że ich sukcesy są dostrzegane i nagradzane przez społeczność 
szkolną i lokalną.

Podstawowej w Puzdrowie i Natalia Klebba – absolwentka Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Królewskiej. 

– Jestem dziś w nieco niezręcznej sytuacji, bo zarówno w roli 
wójta, jak i też rodzica, ojca wyróżnionej uczennicy – powiedział Ta-
deusz Kobiela i zwracając się do nagrodzonych i wyróżnionych uczennic 
dodał: – Droga młodzieży, wasze wyróżnienie to jest dostrzeżenie 
pewnego osiągnięcia, bo aby uzyskać takie wyniki trzeba się 
napracować. Przyjmijcie szczere gratulacje i życzenia wielu sukcesów na 
przyszłość. Jestem spokojny o was. Obserwując na przestrzeni lat 

– Ten konkurs jest elementem polityki oświatowej naszej 
gminy. Pan Wójt od wielu lat wręcza stypendia naukowe licealistom
i studentom – powiedział Witold Sildatk. – Chcemy wszystkich uczniów 
motywować do nauki. Wiem, że to bardzo trudne, ale celem konkursu jest 
również rozbudzenie wśród uczniów przekonania, że nauka może spra-
wiać radość, przyjemność i zadowolenie. No i oczywiście to, co dla nas 
najważniejsze w naszej lokalnej społeczności: chcemy budować świa-
domość wśród młodych ludzi, że są dla nas ważni. 

Do konkursu mogą być nominowani uczniowie klas VI szkół 
podstawowych oraz klas III gimnazjum, którzy w ostatnich trzech latach 
osiągali na koniec każdego semestru oraz na koniec każdego roku 
szkolnego średnią ocen co najmniej 5,0, a także wykazali się osiąg-
nięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach 
artystycznych i zawodach sportowych. 

W tym roku nominowanych do tytułu „Najlepszy absolwent 
szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Sierakowice” zostało 

wszystkich, których samorząd uhonorował podobnymi wyróżnieniami, siedmioro uczniów. Tytuł „Najlepszy z Najlepszych” na poziomie szkoły 
widzę, że później świetnie sobie radzili czy to w szkole średniej, czy na podstawowej otrzymała Antonina Król, absolwentka Szkoły 
studiach, czy w pracy zawodowej. Wykonaliście ogromną pracę, bo Podstawowej w Sierakowicach, natomiast tytuł „Najlepszy z naj-
przecież nauka to nic innego, jak wielki wysiłek umysłowy. I jeśli na tym lepszych” na poziomie gimnazjum otrzymała Julia Lewna, absolwentka 
etapie życia wykazujecie troskę o swoją przyszłość, to na pewno w przy-Gimnazjum w Sierakowicach. 
szłości osiągnięcie wielki sukces. Jesteśmy dumni, jeśli nasi absolwenci Wyróżnienia za udział w konkursie otrzymały: Edyta Wenta – 
na różnych polach zdobywają laury i miło mi, jako wójtowi, słyszećabsolwentka Gimnazjum w Gowidlinie, Julia Kobiela – absolwentka 
o osiągnięciach naszych absolwentów. Gimnazjum w Gowidlinie, Agata Spręga – absolwentka Szkoły Pod-

stawowej w Sierakowicach, Karolina Szulist – absolwentka Szkoły 
Tekst i foto: AK

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

Nagrodzeni i wyróżnieni absolwenci z rodzicami i przedstawicielami samorządu

Antonina Król z rodzicami i wójtem Tadeuszem Kobielą

Zbigniew Suchta, Julia Lewna z rodzicami i wójtem Tadeuszem Kobielą

08 (302) wrzesień 2015
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Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym od 28 sierpnia Dotychczas bez zezwolenia mogły być usuwane drzewa, 
2015 r. zmieniła regulacje w zakresie ochrony zieleni. Już obowiązują których wiek nie przekracza 10 lat. W praktyce określenie wieku drzewa 
nowe zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz stwarzało trudności. Obecnie bez zezwolenia można wycinać topole, 
ustalania opłat i kar za nielegalne działania. wierzby, kasztanowce zwyczajne, klony jesionolistne lub klony sreb-

rzyste, robinie akacjowe (popularne akacje) albo platany klonolistne, 
WNIOSEK których obwód nie przekracza 35 cm. Mierzy się go na wysokości 5 cm. 

Treść wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub Dla pozostałych gatunków drzew dopuszczalny obwód jest mniejszy
krzewu zasadniczo nie zmieniła się. Zamiast dołączenia do wniosku i wynosi 25 cm (patrz rysunek). Zezwolenia nie wymaga wycinka na 
tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub plantacjach lub w lasach oraz drzew lub krzewów owocowych, chyba że 
krzewy, właściciel gruntu będzie musiał załączyć oświadczenie o tym nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków albo chodzi o tereny 
tytule prawnym. Przedwczesnemu wycinaniu drzew ma zapobiec zieleni. Bez zawiadamiania urzędu można m.in. ciąć krzewy młodsze niż 
zmiana, zgodnie z którą zieleń w procesie inwestycyjnym można będzie 10 lat, a także te, które pełnią funkcję ozdobną, np. w ogrodach 
usunąć dopiero po uzyskaniu pozwolenia budowlanego. W celu stwier- przydomowych. Ale wyłączenia dotyczące roślin pełniących funkcje 
dzenia, czy istnieje kolizja zadrzewień z planowaną inwestycją, do ozdobne nie dotyczą krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na 
wniosku będzie trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach 
terenu, jeżeli jest on wymagany również przez prawo budowlane. zieleni. Nadal będzie wymagane zezwolenie na usunięcie zadrzewień 
Wymóg ten umożliwi weryfikację, czy dane zamierzenie rzeczywiście naturalnych, tj. krzewów śródpolnych czy nadwodnych, które ze wzglę-
jest planowane. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć pro- du na kluczowe funkcje, jakie pełnią w środowisku przyrodniczym, 
jekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów powinny podlegać ochronie prawnej.
(o ile takie działania są planowane). 
W ten sposób samorząd będzie 
wiedział, jakie są postulaty strony 
co do zamiaru wykonania nasadzeń 
zastępczych, ich rodzaju, dostęp-
ności miejsca i ilości nasadzeń już 
na etapie składania wniosku. Do 
wniosku będą dołączane również 
inne zezwolenia, które mają wpływ 
na rozstrzygnięcie dotyczące usu-
nięcia drzew lub krzewów: zezwo-
lenie z zakresu ochrony gatunkowej 
oraz decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

PRZYCINANIE DRZEW
Nowe przepisy regulują 

także kwestie ingerencji w korony 
drzew. Generalnie bez zezwolenia 
wolno obciąć co najwyżej 30 proc. 
korony, chyba że drzewo wymaga 
specjalistycznych zabiegów. Takie 
zabiegi należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji, w tym 
fotograficznej, wskazującej na 
konieczność przeprowadzenia cię-
cia. Jeśli ktoś bez zezwolenia wyciął 
więcej niż połowę korony, traktuje 
się to jako zniszczenie drzewa. Gdy 
będzie konieczne duże cięcie koro-
ny, trzeba będzie wystąpić o stosow- DEFINICJA TERENÓW ZIELENI
ne zezwolenie. Rozszerzona została definicja terenów zieleni. To już nie tylko 

zieleń spełniająca funkcje estetyczne w granicach wsi o zwartej za-
SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE budowie i miastach. Będą to teraz tereny urządzone, wraz z infrastrukturą 

Zmienione zostały zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roś-
w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Mają one obowiązek linnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, 
poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie
przynajmniej na 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie za-
sprawie. budowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowis-

kom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. 
CO BEZ ZEZWOLENIA? Niektóre, obecnie jednoznacznie wymieniane elementy wcześniejsza de-

Co do zasady zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu jest finicja pomijała.
niezbędne. Jest jednak spora grupa wyjątków od tej reguły. Od teraz 
zezwolenie nie jest też konieczne, jeśli drzewo czy krzew złamie się lub WIĘCEJ INFORMACJI...
stanie się wywrotem, np. na prywatnej posesji. Jednak w takiej sytuacji Wszelkich informacji na temat nowych zasad udzielania 
trzeba zawiadomić gminę. Urzędnik sporządzi protokół, w którym zezwoleń na wycinkę drzew udzielają pracownicy Referatu Ochrony 
zawarta zostanie informacja o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia Środowiska Urzędu Gminy Sierakowice,
drzew (krzewów), ich liczbie bądź powierzchni z dołączeniem ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, pok. 302,
dokumentacji fotograficznej. tel. 58 681-95-42,  email: .laska.mariusz@sierakowice.pl

Zezwolenia na wycinkę drzew na nowych zasadach
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Urząd Gminy Sierakowice przypomina właścicielom nie-
ruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obo-
wiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków)
i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy 
pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność pokonać znaczne odległości i skazić teren znajdujący się daleko od 
wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzy- miejsca wypływu zanieczyszczeń. Przykładowo w żwirze, w ciągu 3 
maniu czystości i porządku w gminach. Jeden rachunek nie załatwia miesięcy, ściek może przepłynąć ok. 4 km (przy spadku terenu 
sprawy. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki wynoszącym zaledwie 5%), np. do pobliskich zbiorników wodnych,  
ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać powodując ich zakwitanie. Zanieczyszczenia chemiczne powodują 
ukarany mandatem karnym lub zostanie wobec niego skierowany skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także 
wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie karą grzywny do 5000 zł. warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne 

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody 
Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom! 
kontroli unikniesz kar. Mimo iż w gminie Sierakowice wybudowano już ponad 160 

km kanalizacji i praktycznie wszystkie większe miejscowości już są 
Kto może wywozić ścieki? skanalizowane, to jest jeszcze sporo rozproszonej zabudowy z szambami 
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przed- zamontowanymi lata temu i w złym stanie technicznym. Dlatego 

siębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w za- zwracamy się do mieszkańców Gminy Sierakowice z apelem o spraw-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczys- dzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków po-
tości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy Sierakowice. Lista firm przez podmioty do tego uprawnione. Jeżeli do kogoś argumenty o szkod-
posiadających aktualnie koncesje dostępna jest na stronie internetowej liwości wprowadzania ścieków do środowiska nie trafiają, to może niech 

 w zakładce czystość i porządek. Świad- przekona go nieuchronność kary za niewywożenie ścieków.
czenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia, na mocy art. 10 ust. 1 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie 
aresztu lub grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej, wyma- zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 
ganych przez ARMIR przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest, by terenie Gminy Sierakowice
ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone 
wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.  

Będzie widomo kto nie wywozi ścieków! 
Obowiązkiem Gminy, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 wyżej 

przywołanej ustawy, jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości płynne w celu kontroli częstotliwości ich 
opróżniania. Od 2012 r. przedsiębiorcy świadczący usługi wywozu ście-
ków składają raporty od kogo i jaką ilość ścieków wywieźli. Od tego roku 
dane o wywiezionych ściekach, podobnie jak informacje o wywiezio-
nych odpadach, trafiają do systemu komputerowego, który porówna je
z ilością zużywanej wody i wielkością gospodarstwa domowego na 
nieruchomości. W najbliższym czasie właściciele posesji, którzy dotych-
czas w ogóle nie wywozili ścieków na oczyszczalnię lub wywozili spora-
dycznie zostaną szybko zidentyfikowani i ukarani.

Szambo bezodpływowe czy odpływowe? 
Niestety, często wśród mieszkańców funkcjonuje przekonanie, 

że nie ma sensu budować szczelnych szamb, bo przecież warstwy żwiru 
pod szambem wszystko zatrzymają i przefiltrują, a inne zanieczyszczenia 
z czasem się rozłożą lub wręcz użyźnią glebę i zagwarantują lepsze 
plony. Inni próbują tłumaczyć, że znalezioną rurą z szamba odpływają nie 
ścieki tylko sama woda, reszta przecież zostaje w zbiorniku. Niestety, 
prawda jest taka, że nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem 
bakteriologicznym i chemicznym wody, którą pijemy, gdy korzystamy
z własnej studni, a także gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest 
bardzo niebezpiecznym procederem, bo większość bakterii chorobotwór-
czych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód pod-

Mariusz Laska, Referat Ochrony Środowiska
ziemnych, jest w stanie przeżyć w tych środowiskach ok. 3 miesięcy, Urzędu Gminy w Sierakowicach
stanowiąc zagrożenie bakteriologiczne. Ścieki w tym czasie są w stanie 

 
http://sierakowice.biuletyn.net

Nieszczelne szamba mogą okazać się drogie
Czy posiadasz rachunki za wywóz ścieków?

Lp. Nazwa firmy Adres Telefon 

3 Firma Usługowa 
POBŁOCCY

ul. Mickiewicza 6
83-340 Sierakowice

58 681 61 43

6 POL-BUD 
Paweł Labuda 

ul. Ks. Dr Bernarda Sychty 
21; 83-340 Sierakowice

500 624 279

5 PW KOSZAŁKA 
Zbigniew Koszałka 

ul. Wojska Polskiego 44; 
83-340 Sierakowice

508 188 295

1 Wiesław Gafka Puzdrowo 21 887 437 313

7 Wywóz Fekaliów 
Renata Syldatk 

ul. Chłopska 3; 
83-340 Sierakowice

607 880 994

8 Wywóz Fekaliów 
Henryk Keller

Załakowo 18; 
83-342 Kamienica 
Królewska

665 651 976
58 684 77 69

2 Wywóz Nieczystości 
Płynnych 
Marek Kieliński 

ul. Dargolewska 7
84-223 Linia

503 148 705

4 Wywóz Nieczystości 
Płynnych i Stałych 
Kazimierz Kukowski 

ul. Szara 4
83-320 Sulęczyno

58 684 41 62

08 (302) wrzesień 2015
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Fundacja mBanku (mFundacja) od roku realizuje nową stra-
tegię „m jak matematyka”, która zakłada wspieranie działań na rzecz 
rozwoju edukacji matematycznej w Polsce. Organizacja promuje i do-
finansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego
i kształtowaniu umiejętności stosowania matematyki w różnych dzie-
dzinach codziennego życia, a także nauki.

W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga”  
Fundacja mBanku przyznała 61 grantów (nadesłano 292 wnioski). Gim-
nazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach zgłosiło swój wniosek
i otrzymało grant w wysokości 8 tys. zł. 

Założeniem projektu jest samodzielne rozwiązywanie przez lizowany od września do grudnia 2015. Działania podejmowane przez 
uczniów problemów edukacyjnych. Zaplanowane zadania odwoływać zespoły projektowe obejmować będą następujące zagadnienia: ,,Oblicz, 
się będą do otaczającej rzeczywistości, zawierać będą prawdziwe dane, jak się odżywiasz?” dla klas I, ,,Bądź mądry, oszczędzaj!” dla klas II, 
dostarczać ciekawych informacji, wymagać wykonywania różnorodnych ,,Ucz się, by zarabiać!” dla klas III. Ruszamy pod koniec września 2015.
czynności. Będą sprawiać, że matematykę uczeń zobaczy w sposób 
naturalny i użyteczny. Marzena Garska-Bonicka

W bieżącym roku szkolnym projekt „Matematyka kluczem do 
sukcesu” jest skierowany do całej społeczności szkolnej i będzie rea-

Projekt „Matematyka kluczem do sukcesu” w sierakowickim gimnazjum 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Ro-
dzinom w Kartuzach ogłasza wojewódzki konkurs na esej pt. „Nowe 
życie – nowe pasje” dla  członków Klubów Anonimowych Alkoholików.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.09.2015 roku i trwa do 
31.10.2015 roku, co oznacza, że w tym terminie Uczestnicy mogą 
nadsyłać  prace  konkursowe drogą  mailową na  adres  

 z opisem (adres klubu AA, telefon 
kontaktowy, imię i nazwisko autora lub pseudonim).

Do konkursu mogą być zgłaszane eseje wcześniej niepubli-
kowane. Objętość eseju nie może być większa niż 2 strony A4 (czcionka 
12). Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych 
esejów w Biuletynie „Moje 24 h”. Wyboru laureatów konkursu dokona 
trzyosobowe jury. Laureatami zostaną uczestnicy, których prace w ocenie 
jury najpełniej realizują następujące kryteria: interesujące spojrzenie 
autora na tematykę konkursu, uczciwe zaznaczenie ewentualnych 
cytowanych źródeł, jasna i logiczna struktura tekstu.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:
.

Nadesłane (Fundacja PCPAiR)

biuro@fundacjapomorskie.pl

www.fundacjapomorskie.pl

Konkurs dla członków Klubów AA

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
zaprasza
wszystkich chętnych
do nauki gry na rogach myśliwskich.
Zapisy  do końca września 2015 r.
w naszej placówce.

***

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i tańca
do rozwijania swoich talentów
w KZPiT „Sierakowice”
oraz Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Sierakowice.
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 
tel. 58 681 62 14, e-mail: 

***

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
zaprasza wszystkich miłośników tańca nowoczesnego
do sali nr 6 Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
dnia 7 października 2015 r. (środa)
godz.16.00 dzieci 6-10 lat
godz.17.00 dzieci powyżej 10 lat
Instruktor: Edyta Gawin.
Zapraszamy!

***

8 grudnia 2015 r. mija 35. rocznica powstania
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”.
W tym dniu mszą św. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela
o godz. 19.00
rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe. 
Wszystkich sympatyków zespołu serdecznie zapraszamy.

gok.sierakowice@gmail.com

Ogłoszenia GOK

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



18

Kalendarz wydarzeń sportowo-kulturalnych 

DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY

11 października
(niedziela)

XV Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego Park Ośmiu Błogosławieństw

16-18 października
(piątek, sobota, niedziela)

Ekstremalny Rajd na Orientację
HARPAGAN

Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy
w Sierakowicach  przy ul. Kubusia Puchatka 7

25 października
(niedziela)

Mistrzostwa Pomorza w grze w Baśkę Gimnazjum w Sierakowicach

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” – to motto, które przyświeca Do tej pory odbyło się 
każdej edycji HARPAGANA – Ekstremalnego Rajdu na Orientację, łączącego 49 edycji rajdu. Przewinęło się 
w jednym miejscu i czasie elementy turystyki pieszej, rowerowej, w przeszłości przez start około 25000 osób
kajakowej i konnej, a w przyszłości jeszcze wielu innych. i większość stara się wrócić na 

Jubileuszowa, 50. edycja Ekstremalnego Rajdu na Orientację HAR- harpaganowe szlaki. Impreza 
PAGAN będzie gościć w samym sercu Szwajcarii Kaszubskiej – w gminie Sierako- ma także stałych bywalców, 
wice w dniach 16-18 października. którzy, tak jak rajd, obrośli już 
Generalną zasadą Rajdu w zależności od rodzaju trasy jest pokonanie: legendą. Jest coś, co przyciąga 
- dystansu 200 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na Trasie Rowe- starych jak i nowych uczest-
rowej 200, ników. Jest to wspomniana 
- dystansu 100 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 9 godzin na Trasie Rowe- wyżej chęć pokonania własnych 
rowej100, słabości w dążeniu do celu. Człowiek z natury zawsze dążył do 
- dystansu 50 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 6 godzin na Trasie Rowe- pokonania coraz to większych barier, stawiał sobie za cel coraz 
rowej 50, większe wyzwania. Takim celem stał się także udział i ukoń-
- dystansu 100 km pieszo w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na Trasie Pie- czenie rajdu HARPAGAN. Nie wszystkim się udaje, ale prawie 
szej100, wszyscy mówią, że wrócą i jeszcze kiedyś spróbują swych sił. 
- dystansu 50 km pieszo w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na Trasie Pieszej 50,
- dystansu 25 km pieszo w czasie nie dłuższym niż 8 godzin na Trasie Pieszej 25, Zapisy i szczegółowe informacje:
- dystansu 10 km pieszo w czasie nie dłuższym niż 5 godzin na Trasie Pieszej10,  
- dystansu 50 km pieszo i 100 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 18 godzin na oraz . 
Trasie Mieszanej150.

NadesłaneHARPAGAN jest rajdem na orientację. Oznacza to, że każdy startujący 
dostaje do ręki mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi. Tu drogę 
pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi każdy ustala sobie sam. Biegnie 
ona pięknymi, dzikimi zakątkami, z dala od ruchliwych szos i terenów 
zurbanizowanych. Droga „na skróty” jest prawie zawsze najtrudniejsza. Zadaniem 
uczestnika jest odnaleźć w regulaminowym czasie punkty kontrolne zlokalizowane 
w terenie, na których znajduje się obsługa rajdu. Z trasy można zejść praktycznie
w dowolnym momencie i miejscu oddając kartę startową sędziemu lub innemu 
uczestnikowi, który dostarczy ją do bazy. Jest to jednak równoznaczne z wyco-
faniem się z Rajdu. Jak zatem widać, chęć uczestnictwa w HARPAGANIE nie 
oznacza konieczności przebycia całej trasy.

Najważniejsza jest jednak chęć pokonania własnych słabości i spraw-
dzenie granicy swojej wytrzymałości. Na HARPAGANIE nie ma przegranych. 
Liczy się satysfakcja z pokonanego odcinka i zapał do poprawienia swojego 
wyniku w kolejnej edycji. Zwycięzcami imprezy są wszyscy, którzy odważyli się 
wystartować, i nie jest istotne jaki dystans pokonali.

HARPAGAN to impreza z ponad 25-letnią tradycją. Po raz pierwszy 
zorganizowany został w 1989 roku na trasie z Sopotu do Kościerzyny i wzięło
w nim udział 5 osób, a wpisowe wynosiło symboliczną złotówkę. Pierwsze edycje 
HARPAGANA organizowane były dla własnej przyjemności i skupiały zaledwie 
kilka, kilkanaście osób, pasjonatów wędrówek po Kaszubach, które spotykały się 
gdzieś na jakiejś stacji kolejowej i razem z organizatorami szły na trasę do innej 
miejscowości.

Początkowo HARPAGAN był imprezą wyłącznie pieszą. Na wiosnę 
1995 roku zorganizowana została pierwsza trasa rowerowa, na której wystartowały 
trzy osoby. Rowerzyści wystartowali na trasie pieszej, zaś padający wówczas
(w kwietniu !!!) dość obficie śnieg sprawił, że wielokrotnie rowery trzeba było 
nieść na plecach grzęznąc po kolana w śnieżnych zaspach.

Koniec XX wieku stał się przełomowy także dla rajdu HARPAGAN. 
Wieść o tym niezwykłym rajdzie dość szybko rozeszła się po Polsce. W 2000 roku 
w każdej edycji startuje już ponad 500 osób. Powstają także nowe trasy: kajakowa, 
konna. Rajd staje się największym wydarzeniem ekstremalnym w Polsce. 
Uczestnicy przyjeżdżają na start z najdalszych zakątków Polski, a także
w następnych latach zakątków Świata.

www.harpagan.pl/rajd
www.facebook.com/harpagan

50. Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN w gminie Sierakowice 

08 (302) wrzesień 2015
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Na co dzień matki biegające z zakupami, kobiety pracujące, 
zarządzające zasobem ludzkim czy uczennice, w ten jeden dzień - 
rywalki w turnieju tenisowym rozegranym na Orliku w Sierakowicach.

Orlik Open II, bo o nim mowa, to turniej rozgrywany na 
naszym terenie już po raz drugi. Do turnieju zgłosiły się panie z Kartuz, 
Mojusza, Załakowa, Paczewa oraz Sierakowic. Zasady zostały dopa-
sowane do możliwości i umiejętności zawodniczek. Większość pań do-
piero zaczyna przygodę z tenisem ziemnym, co przy równym poziomie 
zmieniło charakter turnieju w zabawę. Przed turniejem dominowało 
stwierdzenie „nie potrafię”, ale po kilku piłkach i zdobytych punktach 

– Bardzo ciężko jest mi się oderwać od codziennych obo-
wiązków – mówi Justyna Wnuk-Lipińska. – Ten turniej to tak naprawdę 
sprawdzian dla mnie. Wyrwałam się z wiru obowiązków i udało się, 
wygrałam. To cudowne uczucie.

Patronat nad turniejem objęła dyrektor GOK w Sierakowicach 
- Irena Kulwikowska.

Klasyfikacja końcowa:
1. Justyna Wnuk-Lipińska – Paczewo;
2. Anna Marszałkowska – Sierakowice;
3. Aneta Klinkosz – Kartuzy;
4. Paulina Treder – Mojusz;

apetyty rosły i rywalizacja nabierała rozmachu. Po kilkugodzinnych 5. Marta Dominik – Sierakowice;
zmaganiach najlepszą zawodniczką okazała się Justyna Wnuk-Lipińska 6. Wioletta Cyman – Załakowo;
z Paczewa, która w finale pokonała Anię Marszałkowską z Sierakowic 7. Barbara Bulczak – Sierakowice.
w tie-breaku. Zaznaczyć trzeba, że obie panie do meczu finałowego 
przystąpiły z samymi wygranymi na koncie. Marian Wnuk-Lipiński

Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice
Foto: nadesłane

Orlik Open II

Justyna Wnuk-Lipińska, Anna Marszałkowska, Aneta Klinkosz

Turniej tenisa ziemnego pod nazwą Orlik Open II rozgrywany 
był od początku lipca do końca sierpnia, brało w nim udział 20 uczest-
ników. Początkowo mecze rozgrywano w grupie, a następnie systemem 
pucharowym.

– Turniej poziomem dorównuje turniejowi w Grzybnie, świet-
na atmosfera oraz przygotowanie – mówi Janusz Chmurzyński, który
w sobotę, 29 sierpnia, wygrał mecz z Michałem Woźniakiem. – Michał to 
najtrudniejszy przeciwnik, z jakim grałem w tym turnieju, choć w drugiej 
drabince nie brakuje dobrych graczy, takich jak Marcel Puchalski czy 
Łukasz Jakubek.

Finałowy mecz stał na bardzo wysokim poziomie, widowis-
kowe i długie wymiany pomiędzy finalistami mogły cieszyć oko kibica. 
Janusz Chmurzyński wygrał z Michałem Woźniakiem 6:2, 7:5.

W meczu o trzecie miejsce spotkali się Marcel Puchalski oraz 
Wojciech Formela. Marcel Puchalski po przegranym meczu pół-
finałowym z Woźniakiem wziął sobie za punkt honoru zdobycie 3 lokaty. 
Wygrał mecz 6:2, 6:0 .Trzeba podkreślić, że Wojciech Formala jest 
jednym z najstarszych zawodników biorących udział w turnieju oraz 
lidze, która rozgrywana jest w okresie od września do czerwca.

Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Sierakowice 
Tadeusz Kobiela, nagrody rzeczowe w postaci bonów ufundował KS 
BAT Sierakowice oraz firma ELEMENT Krzysztofa Formeli.

Marian Wnuk-Lipiński
Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice

Foto: nadesłane

Janusz Chmurzyński wygrał turniej Orlik Open II 

Zwycięzca Orlik Open - Janusz Chmurzyński
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W dniach 15-18 września zostały roze-
grane eliminacje gminy Sierakowice w VI edycji 
turnieju piłki nożnej dla dzieci „O Puchar Pre-
miera”. Na obiekty sportowe typu Orlik w Kamie-
nicy Królewskiej oraz w Sierakowicach wybiegli 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Walczyli w swoich kategoriach nie tylko o przejście 
do następnego etapu, ale też o puchar Wójta Gminy 
Sierakowice.

Jako pierwsze w kat. dziewcząt 2004/05 
udział w I etapie wojewódzkim wywalczyły uczen-
nice z Kamienicy Królewskiej, a w kat. dziewcząt 
2002/03 – drużyna pod nazwą Orliki Sierakowice. 
Oba zespoły pojadą do Miechucina, gdzie odbędzie 
się I etap eliminacji wojewódzkich.

Na sierakowickim Orliku walczyli także 
chłopcy kat. 2002/03 oraz 2004/05. Po bardzo 
wyrównanym i widowiskowym turnieju niepokona-
ni okazali się uczniowie Małej Szkoły w Szopie. 
Trzeba przyznać, że gra w wykonaniu uczniów
z Szopy wyglądała imponująco, zanotowali jeden 
remis z SP Sierakowice, a pozostałe mecze wygrali.  

W chłodny piątek do gry przystąpili 
chłopcy 2004/2005 i także tu doszło do niespo-
dzianki. Cały turniej wygrali chłopcy ze SP Zała-
kowo. Chłopcy, po imponującej grze, pokonali SP 
Sierakowice lecz ulegli ZS Kamienica Królewska, 
lecz to drużyna z Załakowa miała lepszy bilans 
bramkowy. Chłopcy w dalszym etapie spotkają się 
w Somoninie na I etapie wojewódzkim.

Nagrody koszulki dla trenerów, opaski 
odblaskowe oraz dyplomy ufundowało Minister-
stwo Sportu i Turystyki, PZU oraz firma ORLEN,
a puchary oraz medale Wójt Gminy Sierakowice.

Marian Wnuk-Lipiński
Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice

Foto: nadesłane

VI Turniej o Puchar Premiera – Sierakowice 2015

Drużyna Małej Szkoły z Szopy

08 (302) wrzesień 2015
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Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kowski, Komentarz 2015, wyd. 4). Uwzględniając interesy konkretnej 
rodziny Sąd musi brać pod uwagę także usprawiedliwione interesy osób 

Prowadzę małą działalność gospodarczą. Nigdy nie byłem trzecich, w tym np. wierzycieli. Dlatego w każdej takiej sprawie klu-
w jakimkolwiek Sądzie, a tym bardziej w Lublinie, jak to więc czowym jest ustalenie, czy faktycznie występują ważne powody 
możliwe, że bez mojej obecności Sąd wydał w mojej sprawie wyrok? uzasadniające ingerencję Sądu w stosunki majątkowe małżeńskie, a jeśli 
Pismo nie ma żadnych pieczęci! Czy to możliwe, że jest to jakieś tak, to czy ponadto legitymują one do ustanowienia rozdzielności z datą 
oszustwo i ktoś chce mnie naciągnąć?! wcześniejszą. Za ważne powody uznaje się m. in. trwonienie wspólnego 

majątku przez jednego z małżonków, zawinione nieprzyczynianie się do 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział jego powiększania, np. z uwagi na nałogi, czy też w określonych sy-

Cywilny, to e-Sąd powołany do rozpatrywania spraw cywilnych w elek- tuacjach separację faktyczną małżonków, o ile nie ma ona charakteru 
tronicznym postępowaniu upominawczym, do którego zastosowanie tylko przejściowego, a utrudnia współdecydowanie o zarządzie wspól-
mają z odrębnościami przepisy o postępowaniu upominawczym za- nym majątkiem. Choć zdania w kwestii wpływu przyczyn separacji na 
mieszczone w kodeksie postępowania cywilnego. Przed Sądem tym, co podstawy ustanowienia rozdzielności są podzielone, to myślę, że warto 
do zasady, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, mogą być by zwrócił Pan  uwagę na tezę wyroku SN z dnia 06-11-1972 r. 
dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat wydanego w sprawie III CRN 250/72, gdzie mowa jest o tym, iż: Przez 
przed dniem wniesienia pozwu. Pana wierzyciel mógł więc skorzystać „ważne powody” uzasadniając zniesienie wspólności majątkowej 
z prawa do wniesienia pozwu drogą elektroniczną, a Sąd, nie uznając, aby małżonków (art. 52 KRO) nie można rozumieć tylko okoliczności natury 
jego roszczenie było oczywiście bezzasadne lub przytoczone okolicz- majątkowej. Żądanie zniesienia wspólności majątkowej może być rów-
ności budziły wątpliwości, czy też zaspokojenie roszczenia zależało od nież wynikiem separacji faktycznej małżonków, przy czym ustalenie, kto 
spełnienia świadczenia wzajemnego, wydał Nakaz zapłaty w postępo- jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego będzie miało także wpływ na 
waniu upominawczym. Takie orzeczenie zapada na podstawie twierdzeń ocenę, czy istnieją ważne powody zniesienia wspólności majątkowej. 
samego powoda, które w zasadzie nie są weryfikowane przez Sąd. Jeśli 
uważa Pan, że zasądzona kwota w ogóle nie należy się wierzycielowi lub Alimenty po rozwodzie
też nie zgadza się Pan np. z jej wysokością, istnieje możliwość wniesienia 
bądź to drogą elektroniczną, bądź w tradycyjnej formie listownej Jestem w trakcie rozwodu. Nie mamy dzieci. Czy mimo to 
SPRZECIWU. Skutecznie złożony sprzeciw spowoduje, że Nakaz za- mogłabym dostać od męża alimenty? Zgodnie z naszymi ustaleniami 
płaty straci moc, a e-Sąd przekaże sprawę do sądu właściwości ogólnej, pracowałam wyłącznie w domu, mąż jest lekarzem i dobrze zarabiał, 
czyli np. do Sądu Rejonowego w Kartuzach. Nakaz zapłaty wydawany więc nie był nam potrzebny dodatkowy dochód. Po rozwodzie 
w postępowaniu upominawczym przez Sąd w Lublinie nie jest opatry- trudno mi będzie znaleźć pracę, bo mam tylko średnie wykształcenie 
wany pieczęciami, pozwany otrzymuje za to indywidualny kod pozwala- i żadnego doświadczenia zawodowego. Rozwód jest z wyłącznej winy 
jący na uzyskanie dostępu do elektronicznych akt sprawy i tym samym męża.
weryfikację podstaw jego wydania.

Rodzinę tworzą małżonkowie i to niezależnie od tego czy 
Rozdzielność majątkowa posiadają dzieci. Nawet po rozwodzie obowiązek jednego małżonka do 

dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi wyprzedza 
Kilka miesięcy temu wyprowadziłem się z domu do innej obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka, a zatem to przede 

kobiety. Obawiam się, że żona będzie chciała się na mnie mścić wszystkim były mąż, a nie brat, siostra czy rodzice, winien Pani pomóc.
i specjalnie kupować jakieś sprzęty na raty lub zaciągać pożyczki O ile został w tym zakresie zgłoszony odpowiedni wniosek, alimenty na 
w parabankach, albo na złość wysprzedawać np. moje narzędzia czy rzecz małżonków mogą zostać zasądzone już w wyroku rozwodowym. 
wspólne meble. Dodam, że żona wymieniła w domu zamki i nie Szczegółowe przesłanki precyzuje art. 60 k.r.o. Warto jednak zauważyć, 
jestem w stanie sprawdzić, czy już czegoś nie sprzedała! Chcę wy- że zarówno zakres tego obowiązku, czas jego trwania, jak i samo jego 
stąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Z jaką powstanie uzależnione są od ustalenia czy, a jeśli tak, to które z Państwa 
najwcześniejszą datą mógłbym ją dostać? ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków Sąd 

zaniecha orzekania o winie, jeśli jednak do jej ustalenia dojdzie i okaże 
W świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą za- się, że ta leży wyłącznie po stronie Pani męża, to już samo istotne 

warcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspól- pogorszenie Pani sytuacji materialnej może być podstawą do orzeczenia, 
ność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty mająt- że mąż jest obowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do 
kowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jed- zaspakajania Pani usprawiedliwionych potrzeb, i to niezależnie od tego, 
nego z nich (majątek wspólny). Zgodnie z ustawą małżonkowie mogą czy znajduje się Pani w niedostatku. W takiej sytuacji obowiązek ten nie 
jednak zawrzeć umowę majątkową, która powstający z mocy ustawy byłby też ograniczony w czasie, o którym mowa w rzeczonym przepisie, 
ustrój wspólności w określony sposób zmodyfikuje. Spisanie takiej bynajmniej do momentu zawarcia przez Panią kolejnego związku 
umowy jest możliwe nie tylko w trakcie trwania małżeństwa, ale nawet małżeńskiego. Alimenty pomiędzy małżonkami są możliwe także w in-
jeszcze przed jego zawarciem. Co istotne, umowa taka może zostać nych sytuacjach, z tym że wówczas małżonek żądający zapłaty winien co 
zarówno rozwiązana, jak i zmieniona. Nie zawsze jednak stosunki stron do zasady znajdować się w niedostatku.
przedstawiają się tak modelowo, toteż z ważnych powodów każdy
z małżonków może wystąpić o pomoc do Sądu. Jak stanowi art. 52 § 2 Utrudnianie kontaktów z dzieckiem
ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy: Rozdzielność majątkowa powsta-
je z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych Jestem po rozwodzie. Dzieci są u męża, ja płacę alimenty. 
wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem Zgodnie z wyrokiem mam prawo odwiedzać dzieci w każdy piątek 
wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli pomiędzy godziną 16.00 a 19.00, w tym zabierać je poza miejsce ich 
małżonkowie żyli w rozłączeniu. Określenie daty, od której pomiędzy zamieszkania. Mąż utrudnia mi wizyty u córek, np. zabierając je
stronami powstaje rozdzielność majątkowa następuje z urzędu. Zasadą w tym czasie do swoich rodziców. Co robić? 
jest, iż jest to data wytoczenia powództwa, ewentualnie dzień wydania 
lub uprawomocnienia się wyroku. Wyjątkowo data ta może być Jednym z rozwiązań może być regulacja zawarta w art. 
wcześniejsza. W każdym jednak razie rozdzielność majątkowa nie może 598[15] k.p.c., stanowiąca o tym, że jeżeli osoba, pod której pieczą 
być ustanowiona z datą wcześniejszą od chwili powstania ważnych dziecko pozostaje nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki 
powodów uzasadniających jej ustanowienie. (tak: KRO red. Pietrzy- wynikające z orzeczenia, albo z ugody zawartej przed sądem lub przed 

Porady prawne
Mecenas radzi
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Pomoc prawna w zakresie spraw cywilnych, 
administracyjnych, gospodarczych, karnych, 

wykroczeń, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.

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

wykroczeń, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.

mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację Pytania z dopiskiem: „Wiadomości 
majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu Sierakowickie – Mecenas radzi” proszę kie-
z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku, jeśli samo zagrożenie rować na maila: . 
zapłatą nie pomoże, to jak stanowi się w kolejnych artykułach – Sąd opiekuńczy nakaże takiej Odpowiedzi na przesłane w ten sposób py-
osobie zapłatę należnej sumy pieniężnej. Kwota uzależniona jest od liczby naruszeń oraz sytuacji tania udzielamy wyłącznie na łamach „Wia-
majątkowej konkretnej osoby. Prawomocne postanowienie Sądu jest tytułem wykonawczym, bez domości Sierakowickich”. W razie dużego 
potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności! Aby jednak uzyskać takie postanowienie, zainteresowania  redakcja zastrzega sobie 
konieczne jest złożenie przez Panią w Sądzie stosownego wniosku. prawo odpowiedzi na wybrane pytania.

Radca Prawny Julia Majkowska

julia_majkowska@wp.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska 
Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201

zaprasza od poniedziałku do piątku od 08.00 do17.30.

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska 
Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201

zaprasza od poniedziałku do piątku od 08.00 do17.30.

Informacja

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:
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).

Ogłoszenia drobne

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
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Ogłoszenia drobne

Kapeo Laser Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk-Kowale poszukuje osoby na stanowisko Technolog, Programista NC.
Wymagania:
- biegła obsługa komputera,
- obsługa oprogramowania typu CAD,
- biegła znajomość rysunku techniczno -maszynowego,
- wykształcenie minimum średnie,
- dyspozycyjność czasowa,
- organizacja pracy,
- odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
- mile widziana znajomość jeżyka angielskiego.
Oferujemy:
- umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju. 
CV prosimy wysyłać na adres laser@kapeo.com.pl w temacie wpisując: CV Imię i Nazwisko.

Kapeo Laser Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk-Kowale poszukuje osoby na stanowisko: Operator maszyn CNC, operator 
wycinarki laserowej.
Wymagania:
- biegła obsługa komputera,
- wysokie zdolności manualne,
- wykształcenie minimum zawodowe,
- dyspozycyjność czasowa,
- organizacja pracy,
- odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
- mile widziana znajomość rysunku technicznego.
Oferujemy:
- umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju. 
CV prosimy wysyłać na adres laser@kapeo.com.pl w temacie wpisując: CV Imię i Nazwisko.

Posiadam na sprzedaż przyczepy nowe, 2 lata gwarancji z homologacją europejską, bezterminowym przeglądem, 
wystawiam FV 23%. Przyczepy od 1.290 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką,
ze sklejki? Zadzwoń, służymy poradą: 605 877 880. Sierakowice

Sprzedam lub zamienię VW Tourana 2010 r. 7-OSOBOWY 1.6TDI common rail, nowy model, roczna gwarancja VIP 100 
tys km przebiegu. Auto bardzo zadbane, czyste, wygląda jak nowe, bogato wyposażone, posiada: nowe opony, rejestrator 
jazdy, nawigację, alufegli, klimatronik, tempomat, komputer itp. Czekam na propozycję. CENA: 46.900zł. Tel: 693 648 333.

Sprzedam działki na Kaszubach lub zamienię na samochody osobowe; działki po 1500m2; Sierakowice, tel. 603-748-535.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1000 m2 przy tarasie Sierakowice – Mirachowo (300 merów 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




