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Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku  z art.184 § 4 
1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) oraz § 11 ust. 2 uchwały Państwowej  Komisji Wyborczej

z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345,ze  zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem członkostwa na skutek zrzeczenia się członkostwa 
w komisji odwołuję:
1) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sierakowicach Pana  Wojciecha Głodowskiego zamieszkałego Sierakowice
2) w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach Panią Katarzynę Angelikę Kuczkowską zamieszkałą Sierakowice

§ 2

Powołuję w skład:
1)  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sierakowicach panią Beatę Barbarę Grzenkowicz zamieszkałą Sierakowice 
2)  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach panią Weronikę Sylwię Woźniak zamieszkałą Leszczynki  
wskazane przez Wójta Gminy spośród osób stale zamieszkałych na obszarze gminy. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. Wójta Gminy

Zbigniew Fularczyk
Zastępca Wójta Gminy

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 2012r. poz.849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Sierakowice z dnia 9 października 2015 roku

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej 
Nr 1 i Nr 3 w Sierakowicach  dla przeprowadzenia głosowania 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 25  października 2015 roku
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1Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz o wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się 
głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sierakowice z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu
Siedziba  Obwodowej

Komisji Wyborczej

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
 w Puzdrowie 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 

w Kamienicy Królewskiej
ul. Królewska Nr 10

605 104 799

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

Szkoła Podstawowa
w  Mojuszu Nr 23

58/6847-750

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

Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach 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 
w Tuchlinie 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
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Informacje dodatkowe
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi 
dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

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 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie SIERAKOWICE dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

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

§ 1

 W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. powołuje się w gminie SIERAKOWICE obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 5 października  2015 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 95/2015
Wójta Gminy  Sierakowice z dnia 5 października 2015 r.

SKŁAD 
obwodowych komisji wyborczych powołanych w gminie SIERAKOWICE

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 1 w Sierakowicach – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sierakowice, ul. Dworcowa Nr 3

1. Woźniak Piotr Adam Sierakowice Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2. Deik Małgorzata Helena Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Dębowska Małgorzata Kamienica Królewska Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Laska Mariusz Ryszard Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta

5. Głodowski Wojciech Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

6. Pawelczyk Katarzyna Małgorzata Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

7. Brzeska Natalia Katarzyna Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 2 w Sierakowicach – Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska Nr 30

1. Okuniewski Kamil Patryk Lemany Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Zblewska Żaneta Tuchlino Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Lalaszewska Agnieszka Kamienica Królewska Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Bulczak Maria Janina Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta

5. Formela Patrycja Krystyna Tuchlino Wyborca uzupełniający skład komisji

6. Klasa Teresa Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

7. Grota Kamil Krzysztof Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

8. Kuczkowska Dominika Jolanta Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

9. Kiedrowska Adela Maria Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

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 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045
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Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 3 w Sierakowicach – Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice, ul. Kartuska Nr 27

1. Choszcz Gabriela Teresa Tuchlino Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Szutenberg Renata Ewa Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Ziemann Marzena Barbara Kamienica Królewska Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Makurat Krystyna Irena Lisie Jamy Komitet Wyborczy KORWiN

5. Kulwikowska Irena Jadwiga Tuchlino Osoba wskazana przez Wójta

6. Kuczkowska Katarzyna Angelika Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Jabłońska Kornelia Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

8. Breza Kazimiera Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

9. Kolka Maria Helena Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 4 w Sierakowicach – Szkoła Podstawowa Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka Nr 7

1. Cyman Lidia Emilia Sierakowice Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Klasa Małgorzata Puzdrowo Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Stencel Izabela Teresa Sierakowice Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Trepczyk-Leman Anna Szopa Komitet Wyborczy KORWiN

5. Mielewczyk Iwona Paczewo Osoba wskazana przez Wójta

6. Malek Ewelina Maria Łyśniewo Sierakowickie Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Szymanowski Ryszard Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 5 w Puzdrowie – Szkoła Podstawowa Puzdrowo Nr 32

1. Smentoch-Ziegert Monika Stara Huta Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Gilmajster Stanisław Puzdrowo Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Damps Katarzyna Łucja Kamienica Królewska Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Klejna- Czaja Sylwia Barbara Puzdrowo Osoba wskazana przez Wójta

5. Klasa Henryk Franciszek Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

6. Holk-Łebińska Renata Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji 

7. Bojanowska Kornelia Maria Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 6 w Gowidlinie – Zespół Szkół Gowidlino, ul. Wyszyńskiego Nr 5

1. Ziegert Mariusz Grzegorz Stara Huta Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Gafka Kazimiera Ewa Skrzeszewo Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Rompa Wiesława Gowidlino Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Muńko Sebastian Paweł Lemany Komitet Wyborczy KORWiN

5. Choszcz Monika Małgorzata Łyśniewo Sierakowickie Osoba wskazana przez Wójta

6. Zengerska Katarzyna Joanna Gowidlino Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Latarska Agata Bogumiła Łyśniewo Sierakowickie Wyborca uzupełniający skład komisji 

8. Bojanowska Monika Maria Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

9. Wróblewski Adam Stanisław Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 7 w Kamienicy Królewskiej – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

Kamienica Królewska, ul. Królewska Nr 10

1. Płotka Żaneta Marta Kamienica Królewska Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Polejowska Ewelina Anna Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Formela Teresa Ewa Sierakowice Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Zengerski Piotr Krzysztof Gowidlino Osoba wskazana przez Wójta

5. Krefft Maria Teresa Kamienica Królewska Wyborca uzupełniający skład komisji

6. Labuda Urszula Irena Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

7. Reclaf Jerzy Jan Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji
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Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 8 w Mojuszu – Szkoła Podstawowa Mojusz Nr 23

1. Gołąbek Weronika Mojusz Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Teclaf Piotr Jan Szopa Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Król Katarzyna Bernadeta Tuchlino Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Czaja Bożena Mojusz Komitet Wyborczy KORWiN

5. Płotka Anna Małgorzata Dąbrowa Puzdrowska Osoba wskazana przez Wójta

6. Młyńska Janina Agnieszka Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Reiter Patrycja Barbara Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji 

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 9 w Lisich Jamach – Szkoła Podstawowa Lisie Jamy Nr 60A

1. Martyna Joanna Mrozy Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Recław Eugenia Jadwiga Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Płotka Lucyna Sylwia Szklana Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Mądra Honorata Maria Lisie Jamy Komitet Wyborczy KORWiN

5. Kostuch Maria Barbara Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta

6. Grzenkowicz Marcin Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Holk – Łebińska Jadwiga Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji 

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 10 w Tuchlinie – Zespół Szkół Tuchlino Nr 16B

1. Koszałka Wojciech Andrzej Tuchlino Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Mielewczyk Beata Teresa Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Garncarz Malwina Małgorzata Sierakowice Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Gliszczyńska Bożena Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta

5. Młyńska Maria Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji

6. Sildatk Patrycja Helena Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

7. Dworzaczek Andrzej Janusz Załakowo Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania
Nr 11 w Sierakowicach – Gimnazjum, ul. Spacerowa Nr 14

1. Niklas Patrycja Teresa Sierakowice Komitet Wyborczy Partii Prawo i Sprawiedliwość

2.
Syldatk Monika Maria Sierakowice Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI

3. Cirocka Marlena Maria Łyśniewo Sierakowickie Komitet Wyborczy NOWOCZESNA Ryszard Petru

4. Cymerman Agata Elżbieta Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta

5. Choszcz Natalia Gowidlino Wyborca uzupełniający skład komisji

6. Kotlenga Maria Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji 

7. Kulwikowska Aneta Maria Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Wójt Gminy Sierakowice uprzejmie informuje, iż w dniu 25 października  2015 roku tj: w dniu głosowania zostanie podstawiony po mszy świętej
w Łyśniewie autokar celem dowozu i odwozu wyborców do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 5 w Puzdrowie.

INFORMACJA

Wójt Gminy Sierakowice uprzejmie informuje, iż w dniu 25 października 2015 roku tj: w dniu głosowania zostanie podstawiony po mszy świętej
w Załakowie autokar celem dowozu i odwozu wyborców do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sierakowicach.

INFORMACJA

Wójt Gminy Sierakowice informuje o możliwości  dowozu wyborców niepełnosprawnych  do lokali obwodowych komisji wyborczych  w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.  Zainteresowanych 
prosimy o zgłoszenie potrzeby dowozu telefonicznie (numer 586819507 lub 586819531) bądź e-mail ( ) do dnia
22 października 2015 roku (czwartek) do godziny 15:30.

Wójt Gminy Sierakowice
Tadeusz Kobiela

sierakowice@sierakowice.pl

INFORMACJA

09 (303) październik 2015
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Na październikowej sesji radni uchwalili wysokość stawek - Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty miejscowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety lekarskie i sto-

2na 2016 r. Po raz pierwszy w historii samorządu niektóre ze stawek nie matologiczne) – 4,65 zł za 1m  p.u. (4,68 zł).
tylko nie wzrosły, ale zostały obniżone. Wynika to z „Obwieszczenia - Od budowli – 2% ich wartości (z podatku zwalnia się budowle lub ich 
ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 
podatków i opłat lokalnych w 2016 r.”. Zgodnie z treścią obwieszczenia odprowadzaniem ścieków).

2stawki podatku obowiązujące w gminie Sierakowice, wyższe niż te - Za 1 m  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
zaproponowane przez ministra finansów, zostały obniżone do poziomu gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
podanego w obwieszczeniu. Jak informuje Zbigniew Fularczyk, zastępca gruntów i budynków – 0,86 zł (0,86 zł).

2wójta gminy, zakłada się, że przyszłoroczne wpływy do budżetu gminy - Za 1 m  powierzchni gruntów letniskowych – 0,46 zł (0,46 zł).
2z tytułu podatku od nieruchomości nie zmniejszą się, ale będą na tym - Za 1 m  powierzchni gruntów pozostałych – 0,34 zł (0,34 zł); bonifikata 

samym poziomie jak w bieżącym roku.  dla emerytów i rencistów wynosi 50%.
Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. (w nawiasie - Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

podano stawki obowiązujące w tym roku): elektrownie wodne – 4,56 zł za 1ha (4,56 zł).
2- Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,73 zł za 1m  powierzchni Stawkę dzienną opłaty miejscowej ustalono na poziomie 

użytkowej (0,73 zł); z podatku zwalnia się strychy i piwnice. 2,10 zł (dotychczas 2,10 zł) od osoby fizycznej przebywającej okresowo 
- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miej-
gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na scowościach posiadających korzystne walory krajobrazowe, właściwości 

2prowadzenie działalności gospodarczej – 21,10 zł za 1 m  p.u. (21,10 zł); klimatyczne oraz warunki umożliwiające pobyt. Dotyczy to miejsco-
z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle przeznaczone na wości: Kamienica Królewska, Gowidlino, Lemany i Załakowo.
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: szewstwo, kowal- Na takim samym poziomie utrzymała się także wysokość 
stwo i bednarstwo. podatku od posiadania psa. Właściciele czworonogów za jednego psa 
- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych związanych zapłacą 50 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy, bez 

2z budownictwem mieszkalnym – 4,00 zł za 1m  (4,00 zł) oraz pozosta- wezwania, do dnia 31 marca 2016 roku. W przypadku, gdy podatnik 
łych – 7,68 zł (7,73 zł). nabył psa po tym terminie wpłaca podatek w ciągu 1 miesiąca od daty 

2- Od budynków letniskowych – 7,68 zł za 1 m  p.u. (7,73 zł). nabycia zwierzęcia, ale tylko wtedy, gdy zobowiązania nie uregulował 
- Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie dzia- poprzedni właściciel. Właściciele gospodarstw rolnych nie płacą podatku 
łalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem za pierwszego i drugiego psa, ale za każdego kolejnego są zobowiązani 

2 uregulować opłatę. siewnym – 10,68 zł za 1m  p.u. (10,75 zł).
AK

Stawki podatków na 2016 rok

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.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
ZSP w Sierakowicach

składają serdeczne podziękowania
firmie LIS

za wieloletnią współpracę,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

oraz kształtowanie kompetencji zawodowych
wśród przyszłych pracowników.
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Kolejna nagroda dla Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach

Niedawno 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 ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWICACH. 
Tym razem Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Sierakowicach (PSZOK) uplasował 
się na trzecim miejscu w plebiscycie EKO INWESTY-
CJE POMORZA 2015 .

Nagrody były przyznawane w dwóch kate-
goriach. Pierwsza zawierała inwestycje ekologiczne 
mające wpływ na walory przyrodnicze i edukację eko-
logiczną, takie jak: ścieżki edukacyjne, ochrona gatun-
ków flory i fauny pomorskiej, inicjatywy oddolne, 
parki, skwery, z których na co dzień korzysta lokalna 
społeczność i turyści. Na drugą składały się wysoko-
nakładowe inwestycje ekologiczne, jak na przykład 
oczyszczalnie ścieków, projekty wodno-kanalizacyjne, 
termomodernizacje, ochrona brzegów Bałtyku, ochrona 
powietrza, gospodarka odpadami czy systemy prze-
twarzające światło słoneczne na energię elektryczną. 
PSZOK w Sierakowicach znalazł się na podium właś-
nie w tej drugiej kategorii.

Przez dwa miesiące mieszkańcy oddawali 
głosy na najbardziej pożyteczne ich zdaniem inwestycje 
związane z ochroną środowiska, w tym na PSZOK
w Sierakowicach. Do pierwszej edycji plebiscytu Eko 
Inwestycje Pomorza zakwalifikowały się 63 projekty. 
Finał pierwszej edycji plebiscytu EKO INWESTYCJA 
POMORZA 2015 odbył się w poniedziałek, 12 paź-
dziernika w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
W obecności przedstawicieli organizatorów i parterów 
oraz mediów wręczono nagrody w dwóch kategoriach 
plebiscytowych, które w opinii mieszkańców woj. 
pomorskiego miały największy wpływ na środowisko 
naszego Regionu. PSZOK w Sierakowicach znalazł się 
na III miejscu. Plebiscyt miał na celu promocję 
inwestycji i działań proekologicznych realizowanych 
przez lokalne Samorządy, Instytucje i Firmy, w okresie 
25-lecia samorządności woj. pomorskiego. Najwięcej 
głosów w plebiscycie zdobyła oczyszczalnia ścieków 
„Gdańsk-Wschód”, która odbiera ścieki m.in. z Gdań- ODPADY WIELKOGABARYTOWE – meble, opony, duże opako-
ska, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego i Żukowa, czyli większości wania w tym opakowania ze styropianu.
aglomeracji trójmiejskiej. Organizatorem konkursu był portal ZSEE - Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne - telewizory, pralki, 
MiastoNaPlus.pl i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo- lodówki, komputery, monitory oraz drobny sprzęt AGD.
darki Wodnej w Gdańsku, a partnerem Wyborcza.pl Trojmiasto. ODPADY PROBLEMOWE – odpady niebezpieczne, w tym baterie, 

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na naszą akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpusz-
inwestycję. Jednak naszym największym sukcesem jest zaangażowanie czalników, środki ochrony roślin i nawozy, pojemniki po olejach 
mieszkańców gminy Sierakowice w segregację odpadów i korzystanie mineralnych i syntetycznych, pojemniki po tłuszczach, benzynie, 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Świadczy o tym środkach chemicznych, stare kosmetyki, przeterminowane leki, tusze do 
rosnąca liczba osób które dostarczyły odpady problemowe i niebez- drukarek, tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe taśmy barwiące. 
pieczne do PSZOK-u w Sierakowicach. W 2014 r. 4000 razy przy- 3ODPADY Z REMONTÓW – w ilości do 3 m  od jednego właściciela 
wożono odpady do PSZOK-u, a w tym roku do końca września już 4000 nieruchomości na rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia 
właścicieli nieruchomości przywiozło swoje odpady. Tych, którzy gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów 
jeszcze nie mieli okazji korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki niebezpiecznych.
Odpadów Komunalnych w Sierakowicach (ul. Brzozowa 2a za bazą Dodatkowo od niedawna Punkt przyjmuje odpady waty 
Rejonu Dróg Powiatowych) serdecznie zapraszamy od poniedziałku do 3szklanej i wełny mineralnej (w ilości do 1 m /rok) oraz papy (0,5 
piątku w godz. 9-17, a w soboty w godz. 8-15. 3m /rok.)
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNAL-

Za odpady oddane do PSZOK-u nie pobiera się żadnych 
NYCH W SIERAKOWICACH PRZYJMUJE WYŁĄCZNIE 

dodatkowych opłat.  
SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE.
ODPADY KOMUNALNE POSEGREGOWANE – odzież, plastik, 
papier, metal i szkło.

Kolejna nagroda dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 w Sierakowicach
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202 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Sie- wanie na sztandar szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicz-
rakowicach złożyło ślubowanie i zostało oficjalnie włączonych w poczet nym wielkim ołówkiem przez dyrektora Ireneusza Płotkę i wicedyrektor 
społeczności szkolnej. Uroczystość miała miejsce w sobotni poranek 10 Joannę Ryłko. 
października przy licznym udziale rodziców i zaproszonych gości. Tuż 
po ślubowaniu oficjalnie otwarto nowo wybudowane piętro budynku 
szkoły.

Młodzi uczniowie nie zapomnieli o podziękowaniach dla wy-
chowawców, dyrekcji, rodziców, a także władz samorządowych, dzięki 
którym zrealizowana została inwestycja poprawiająca warunki lokalowe 
szkoły. W tym dniu bowiem otwarto i symbolicznie przecięto wstęgę
w nowej części szkoły. Na najniższym segmencie kompleksu budynków 
placówki zostało dobudowane piętro i dzięki temu szkoła zyskała cztery 
dodatkowe sale lekcyjne. 

Zanim nastąpił niezwykle ważny moment ślubowania, 
pierwszaki udowodniły, że zasłużyły na miano pełnoprawnych uczniów. 
Przed gośćmi, rodzicami i gronem pedagogicznym zaśpiewały piosenki
i recytowały wiersze, a także wykazały się wiedzą z matematyki i spraw-
nością fizyczną. Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubo-

Ślubowanie w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
Pierwszaki stuprocentowymi uczniami

Jacek Mazur – dyrektor ZEAS, Arkadiusz Ludwikowski i Wioletta Szulc z Rady 
Szkoły, Zbigniew Suchta – przewodniczący Rady Gminy, Tadeusz Kobiela – wójt 

Rodzice z dumą obserwowali występy swoich pociech 

Pierwszaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki

Dyrektor wręcza klucze do bram Królestwa Szkolandii przedstawicielom 
poszczególnych klas

Uczniowie złożyli ślubowanie na szkolny sztandar



10 09 (303) październik 2015

Sierakowicka podstawówka jest największą placówką oświa-
tową w gminie. Uczy się w niej prawie 1050 uczniów. Samych pierw-
szych klas jest aż dziewięć oddziałów. 

Jak zapewnił dyrektor szkoły, Ireneusz Płotka, dzięki tej inwes-
tycji szkoła nie będzie musiała pracować w systemie dwuzmianowym.

Pasowanie na ucznia

Klasa Ia z wychowawczynią Aleksandrą Pusdrowską

Klasa Ib z wychowawczynią Małgorzatą Labuda

Klasa Ic z wychowawczynią Kariną Wenta

Klasa Id z wychowawczynią Klaudią Malek

Klasa Ie z wychowawczynią Żanetą Jankowską

 Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oświadcza, iż w naszej placówce
 nie odbywają się już „BEZPŁATNE PORADY prawne i obywatelskie”.

Projekt pod nazwą „Poradnictwo Prawno – Obywatelskie dla mieszkańców powiatu kartuskiego” realizowany był
przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy w okresie od 1 marca 2011 do 30 czerwca 2014 r. 

Ponadto, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Wójta Gminy Sierakowice
od 8 października 2014 r. do końca 2014 roku funkcjonował

Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach.
 Więcej informacji: http://ppo.kul.org.pl/
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Klasa If z wychowawczynią Janiną Subkowską

Klasa Ig z wychowawczynią Joanną Kościołowską 

Klasa Ih z wychowawczynią Edytą Gawin

Klasa Ii z wychowawczynią Pauliną Bednarczyk 

Otwarcie nowego piętra budynku szkoły
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14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, oficjalnie 
otwarto nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej 
im. Ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach. Na ten moment 
długo czekali zarówno uczniowie, rodzice, jak i grono pedagogiczne. – 
Wreszcie nasze marzenie się spełniło – powiedziała podczas uroczystości 
dyrektor szkoły, Aleksandra Dąbrowska-Konkol. 

Kolejna duża inwestycja sierakowickiego samorządu powstała 
w niewielkich Lisich Jamach. Tamtejsza społeczność wiele lat czekała na 
obiekt, który pozwoli uczniom w komfortowych warunkach uczest-
niczyć w zajęciach wychowania fizycznego. 

– Marzenia o sali gimnastycznej towarzyszyły wszystkim 
rocznikom uczęszczającym do szkoły w Lisich Jamach – powiedziała 
Aleksandra Dąbrowska-Konkol. – Koniec września 2014 r. to początek 
długo oczekiwanej inwestycji: ruszyły pierwsze prace budowlane, 
zaczęły się wykopy pod fundamenty, rosły mury... Co dzień widać było 
postęp prac. Dlatego też w niecały rok udało się zakończyć inwestycję. 
Zakres robót obejmował przede wszystkim budowę sali sportowej, ale 
oprócz tego udało się wykonać szereg dodatkowych robót, takich jak 
termoizolacja ścian po stronie zachodniej wraz z nową elewacją oraz 
częściową wymianą stolarki okiennej, budowa parkingu, zagospoda-
rowanie terenu przy szkole. Powstanie tego obiektu to już kolejny punkt 
na mapie gminy, powiatu i województwa oraz dowód na to, że marzenia 
się spełniają.

 Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się symbolicznym 
przecięciem wstęgi. Poświęcenia sali gimnastycznej dokonał ks. kanonik 
Bogdan Drozdowski, proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Wygodzie Łą-
czyńskiej. Po ślubowaniu młodych sportowców uczniowie przedstawili 
program artystyczny zatytułowany „Dzięki Bogu jest już sala” nawiązu-
jący do telewizyjnego cyklu programów rozrywkowych. 

Maciej Kowalczuk, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego, dziękując za występ uczniów, powiedział: – 
Jesteśmy instytucją, która tylko pomaga w realizacji tego typu inwestycji. 
Bez Pana Wójta, bez Rady Gminy nie byłoby tej sali, a także dzięki po-
mocy osób nam sprzyjających: radnego Huberta Lewny i posła Stanis-
ława Lamczyka. A nawiązując do hasła „Dzięki Bogu jest już sala”: kiedy 

Oficjalne otwarcie sali gimnastycznej w Lisich Jamach
„Dzięki Bogu jest już sala”

Symboliczne przecięcie wstęgi w nowo wybudowanej sali gimnastycznej

Stanisław Lamczyk – poseł na Sejm RP, Jolanta Tersa – dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego, Halina Uchman – dyrektor Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Edmund Kwidziński – komendant PSP
w Kartuzach

Tadeusz Kobiela, Maciej Kowalczuk – dyrektor Departamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego, Hubert Lewna – radny sejmiku Województwa Pomorskiego, 
Kazimierz Woźniak z małżonką, Zbigniew Fularczyk – zastępca Wójta Gminy, 

Jan Treder – inspektor nadzoru budowlanego

Występ grupy North Style Crew

Dzieciom spodobał się pokaz freestyle football
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pierwszy raz z Panem Wójtem przyjechałem do tej szkoły w sprawie 
budowy sali, to trafiliśmy na kolędę. A zatem, księże kanoniku, „Dzięki 
Bogu jest już sala”. 

– Przyszedł czas na Lisie Jamy. Dzisiaj świętujemy oddanie do 
użytku obiektu tak długo wyczekiwanego i wymarzonego przez 
poprzednie pokolenia – powiedział Tadeusz Kobiela, wójt gminy i 
podziękował za dobre słowo, przychylność i wszelką pomoc ludziom, 
dzięki którym realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa, m.in. 
Maciejowi Kowalczukowi, Halinie Uchman, Stanisławowi 
Lamczykowi, a także Kazimierzowi Woźniakowi, właścicielowi firmy 
Elwoz, która była wykonawcą inwestycji. 

Podczas otwarcia obiektu sportowego nie mogło zabraknąć 
sportowych pokazów i rozgrywek. Duże wrażenie, zwłaszcza na 
uczniach szkoły, zrobił występ grupy North Style Crew z Gdańska z 
pokazem freestyle football. A już po oficjalnej części uroczystości 
zamiejscowe ośrodki Lechii Gdańsk: Cartusia Kartuzy i KS Radunia 
Stężyca zaprezentowały trening pokazowy i rozegrały mecz piłki nożnej.  

Tekst i foto: AK

Ślubowanie uczniów

Program artystyczny w wykonaniu uczniów 

Podziękowanie dla państwa Teresy i Kazimierza Woźniaków,
fundatorów sprzętu sportowego dla szkoły 

Laurka i kwiaty dla Pani Dyrektor

Sala gimnastyczna prezentuje się okazale 
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Dnia 15 października w Szkole Podstawowej w Mojuszu wypadł pomyślnie, więc należało sprawdzić, czy dzieci z klasy I potrafią 
odbyła się miła uroczystość przyjęcia dzieci z klasy I do grona uczniów, się zaprezentować i można przyjąć do grona uczniów.
czyli „Ślubowanie klasy I”. To był moment zaprezentowania umiejętności wokalnych i re-

cytatorskich uczniów klasy pierwszej w części artystycznej. Pięknie za-
śpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze wycisnęły nie-
jedną łezkę z oczu rodziców. 

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicz-
nego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu” dotykając ołówkiem – jak czarodziej-
ską różdżką – ramion pierwszoklasistów. Tę uroczystą chwilę uwiecz-
niono na pamiątkowych zdjęciach. Każdy z uczniów potwierdził fakt 
złożenia ślubowania własnoręcznym podpisem w uroczystej Księdze 
Ślubowań.

W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożyli uczniowie 
pozostałych klas, wręczając pierwszakom prezenty.

Do grona uczniów przyjęto: Lidkę Bronk, Adasia Kordę, Kubę 
Puzdrowskiego, Roksanę Tutkowską, Wiktorię Lis, Kamila Okroja, Jasia 
Koszałkę, Wojtka Marcinskiego, Zuzię Niwińską, Szymka Szmudę.

Do tego dnia uczniowie przygotowywali się pod okiem swojej 
wychowawczyni Bożeny Obel. Zgromadzonych rodziców i szkolną 
społeczność powitała pani dyrektor Danuta Pioch, która przeegzami-
nowała uczniów ze znajomości imion i nazwisk „pierwszaków”. Test 

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się „słodki poczęstu-
nek” pięknie przygotowany przez rodziców dzieci z klasy pierwszej.

Ten dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci 
pierwszaków. Pozostaje życzyć im, aby te chęci poznawania świata, 
dociekliwość i pasja zdobywania wiedzy, jaką mają obecnie, 
towarzyszyły im zawsze.

Pierwszaki ślubowały w Szkole Podstawowej w Mojuszu

Tekst i foto: nadesłane

Bożena Obel
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Marzena Korzeniewska, laureatka pomorskiej edycji konkursu 
Lady D, wzięła udział w ogólnopolskiej gali, która miała miejsce 23 
września w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Konkurs Lady D im. Krystyny 
Bochenek został zorganizowany przez Parlamentarną Grupę Kobiet,
a jego celem jest uhonorowanie osiągnięć wybitnych niepełnosprawnych 
kobiet. Inicjatywa promuje kobiety odnoszące sukcesy w pracy społecz-
nej i zawodowej, na niwie artystycznej czy w dziedzinie sportu. 

Marzena Korzeniewska, pełnomocnik wójta ds. osób niepeł-
nosprawnych i prezes sierakowickiej filii Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym zwyciężyła w kategorii „Życie Zawodowe”. 
Wraz z innymi laureatkami wojewódzkich edycji wzięła udział w war-
szawskiej gali, gdzie wyłoniono jedną Damę w każdej z pięciu kategorii 
konkursowych.

– Nie mogłam odebrać osobiście nagrody w Gdańsku, bo
w tym czasie przebywałam wraz z grupą na turnusie rehabilitacyjnym
w Sarbinowie – powiedziała Marzena Korzeniewska. – W moim imieniu 
statuetkę i dyplom odebrała córka Małgorzata i mój mąż Bogusław, co 
było ich udziałem w moim sukcesie. Bez pomocy, wsparcia i zrozu-
mienia moich najbliższych nie udałoby mi się osiągnąć tego wszystkiego. 
Jeżeli chodzi o wyjazd do Warszawy to towarzyszył mi syn Daniel. Córka 
i mąż byli pod wrażeniem niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosfery 
panującej podczas wręczania nagród w Urzędzie Marszałkowskim
w Gdańsku, co potwierdziła później moja koleżanka, która także 
odbierała nagrodę. W Warszawie wszystko przebiegało znacznie szy-
bciej: wyczytano nazwiska laureatek z wszystkich województw i wrę-
czono nagrody wyróżnionym.

Z Gdańska do Warszawy pomorskie laureatki wraz z opieku-
nami i osobami towarzyszącymi pojechały busem, którego przejazd 
sfinansowała posłanka Krystyna Kłosin. – Pani Kłosin zaopiekowała się 
także naszą grupą w stolicy – kontynuuje Marzena Korzeniewska.
 – Mieliśmy okazję zwiedzić sejm i spotkać posłów. Z panem Stanis-

Marzena Korzeniewska 28 lat temu uległa wypadkowi, a od ławem Lamczykiem zamieniłam kilka słów i przyjęłam od niego 
prawie 20 lat udowadnia, że można nie tylko spełniać się zawodowo, ale gratulacje. 
także działać na rzecz innych osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, Gratulacje dla pani Marzeny z powodu zdobycia tak presti-
że od 1999 r. pani Marzena pełni funkcję pełnomocnika wójta gminy ds. żowego tytułu napłynęły od wielu osób. – Moja rodzina i osoby ze SPON 
osób niepełnosprawnych, a pod koniec lat 90. współtworzyła struktury doceniają moją pracę i wiedzą, ile mnie ona kosztuje. Ale kiedy 
SPON w Sierakowicach, pomagając osobom niepełnosprawnym otrzymuję smsy z gratulacjami od osób, z którymi sporadycznie się 
„wyjść” z domu i uaktywnić się społecznie. Aktywna, energiczna, kontaktuję, a które przeczytały o moim wyróżnieniu w gazecie lub
zaangażowana, świetna organizatorka, pomysłodawczyni wielu inicja-w internecie, to jest to bardzo miłe – mówi pani Marzena i dodaje, że 
tyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracę zawodowąwiększe znaczenie dla niej ma wyróżnienie czy nagrodzenie w środo-
i społeczną łączy z życiem rodzinnym oraz wieloma pasjami i zain-wisku lokalnym niż na szczeblu ogólnopolskim. 
teresowaniami. Jest także członkinią Koła Gospodyń Wiejskich. Na pytanie, czy nagroda mobilizuje do dalszej pracy, pani 

– Od trzech lat działam w Kole Gospodyń Wiejskich Marzena odpowiada: – Doceniam to, że ktoś dostrzegł moją pracę i myśli 
„Marzëbiónczi” w Długim Krzu i jest to dla mnie odskocznia, takie podobnie jak ja - że to co robię jest ważne, ale zaczynam trochę 
zresetowanie umysłu – mówi pani Marzena. –  W pracy coraz częściej wyhamowywać i traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie za całokształt 
spotykam się z problemami, które przygnębiają człowieka. Są to trudne moich dokonań. Stan mojego zdrowia nie pozwala na większe zaan-
sytuacje zdrowotne, które kończą się źle i czuję ogromną niemoc wobec gażowanie. Gdy słuchałam, ile osiągnięć miały inne laureatki, to mi jest 
chorób, które dotykają często coraz młodszych ludzi. To są podcinające daleko, aby im dorównać i zgadzam się z tym, że one w pełni zasłużyły. 
skrzydła informacje, więc gdy idę na spotkanie z paniami z koła i np. Wiem, ile mnie kosztuje moja codzienność, a one jeszcze takie spekta-
rozmawiamy o robieniu przetworów, to jest to odskocznia, która kularne rzeczy robią czy to w dziedzinie kultury, czy sportu. To są np. 
równoważy wszystko. złote medalistki, paraolimpijczycy. Jak ich nie podziwiać? Tacy ludzie 

Tekst i foto: AKpowinni być dostrzegani. 

Ogólnopolska gala Lady D w Warszawie
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W niedzielny wieczór 4 października w kościele parafialnym 
p.w. św. Jana Chrzciciela artyści z Sierakowic zagrali koncert 
charytatywny, z którego dochód przeznaczono dla rodzin wielodzietnych 
z naszej gminy. Organizatorem wydarzenia był tygodnik „Głos Kaszub”, 
przy współudziale Wójta Gminy Sierakowice, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i parafii św. Jana Chrzciciela. 

„Przyjdź, posłuchaj, pomóż!” – takim hasłem organizatorzy 
zaprosili mieszkańców gminy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Siera-
kowiccy artyści zagrali przepiękny koncert dla rodzin wielodzietnych, 
których jest w naszej gminie bardzo dużo. Wiele z tych rodzin żyje
w trudnych warunkach i potrzebuje wsparcia. I chociaż publiczność nie 
była liczna, to każdy, kto mógł i chciał się podzielić z potrzebującymi 
uczynił to. 

Przed słuchaczami wystąpili: Agnieszka Markowska, Monika 
Pipka, Edyta Gawin, Aleksandra Woźniak, Mateusz Pawelczyk
i Mateusz Labuda oraz schola parafialna. 

Wykonawcom za występ, a publiczności za przybycie 
podziękował ks. Marek Wera, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, 
który zachęcił jednocześnie do podobnych inicjatyw w przyszłości. 

Tekst i foto: AK

Koncert charytatywny w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela

Występ scholi parafialnej

Koncert poprowadzili: Aleksandra Woźniak i Krzysztof Kolke

13 września w kościele parafialnym w Kamienicy Królewskiej 
odbyły się dożynki sołeckie, których organizatorem był nowo wybrany 
sołtys Waldemar Piasecki. Mszę świętą uświetniła orkiestra dęta, 
poświęcono wieniec i chleb dożynkowy. Złożono także dary, jako 
podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne plony, a sołtys podziękował 
wszystkim za współpracę.

Dożynki sołeckie w Kamienicy Królewskiej

Nadesłane
Foto: Adam Kobiela
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Po raz kolejny Kaszubska Kapela Rodzinna BAS promuje 
rodzimą kulturę i tradycję za granicami naszego kraju. 

– 10 września prezentowaliśmy naszą kulturę w Hamburgu, 
podczas targów ,,SEATRADE EUROPE 2015”, na stoisku wystawien-
niczym Morskiego Portu Gdańsk – relacjonują państwo Teresa i Henryk 
Klasowie. – Na początku października przebywaliśmy na Dolnych Łuży-
cach w Cottbus i Drehnow, gdzie pokazywaliśmy nasze stroje, różne 
wyroby, prezentowaliśmy muzykę i pieśni kaszubskie oraz nasze ludowe 
instrumenty. Serbołużyczanie uczyli się śpiewać kaszubskie nuty po 
niemiecku (były one dla nich ciekawostką) i grali na kaszubskich 
instrumentach. 

Maria Elikowska-Winkler, organizatorka spotkania z muzyką, 
pieśnią łużycką i kaszubską, napisała w kronice Kapeli BAS: Łużyczanie 
i Kaszubi są sobie bardzo bliscy i powinni się nadal wspierać
w pielęgnacji i zachowaniu dorobku swoich narodów. Natomiast inny 
uczestnik spotkania napisał: Przepiękny program w słowiańskim języku 
dla Słowian w Niemczech.

Tekst i foto: nadesłane, Teresa i Henryk Klasa

Kapela rodziny Klasów promuje Kaszuby w Niemczech

Przed stoiskiem portu Gdańsk w Hamburgu

Powitanie gości przed koncertem w Jagdhof Drehnow

Z kapelą zagrał jeden z uczestników spotkania

Wioska pradawnych Łużyczan

Przed Muzeum Kultury Łużyckiej w Dissen
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Osada w obrębie sołectwa Tuchlino, po raz pierwszy poślubieniu Anny von Kostka-Podjaskiej) właścicielami gospodarstwa 
zaznaczona na mapie Engelhardta w 1819 roku jako Karlshof. Pod ko- byli i są kolejno: Leon Bronk (1904-1981, żona Elżbieta z d. Bigus); 
niec XIX wieku, jak też w okresie międzywojennym i powojennym, Mieczysław Bronk (1948, żona Halina z d. Gojtowska); Marek Bronk 
pojawia się w polskich dokumentach już jako Karłowo. Z danych (1978, żona Karolina z d. Walaszkowska). Jak przystało na rodzinę 
pierwszego spisu powszechnego z 30 września 1921 roku wynika, iż szlachecką – ród ma swój herb. Z pięknie sporządzonego drzewa 
w Karłowie były w tym czasie 4 budynki mieszkalne, w których żyło genealogicznego rodziny Bronków można wyczytać, iż jej członkiem był 
w sumie 58 mieszkańców, wszyscy wyznania katolickiego i narodowości znany z ponad 100 patentów kuzyn Józefa – Otto Romanus Bronk (1872-
polskiej. 1951), fizyk, wynalazca między innymi wzmacniacza wysokich często-

Z relacji dzisiejszego mieszkańca Karłowa (p. Mieczysława tliwości, czy też z 1902 roku urządzenia do zdalnej wizualizacji obrazów 
Bronka) wiadomo, że właścicielem dóbr w Karłowie był Żyd, od którego (podstawy telewizji kolorowej). Temu wynalazcy poświęcono m.in. 
nabyły ziemię rodziny: Ruszkowskich i Bronków. W obrębie dóbr część wystawy w Muzeum Techniki w Berlinie. 
Ruszkowskich stał dwór, zamieszkiwany po zakupie przez dwie rodziny Dziś Karłowo zachwyca przepięknym położeniem wśród 
Ruszkowskich i rodzinę Bulczaków (dziś na tym miejscu dom Rataj- malowniczych wzniesień pomiędzy Rębienicą a Widną Górą w gm. 
czaków, zamieszkiwany obecnie przez p. Choszcz). Inną część majątku Sulęczyno, prowadzi zaś do niego z Tuchlina aleja drzew, bogato 
zakupił  Józef Wincenty Bronk (1872 – 1943; żona Otylia), w obrębie reprezentowana przez rozłożyste dęby.
jego gospodarstwa mieściły się dawne budynki robotników szarwar-

Zebr., oprac., zdj. współczesne  Danuta Piochkowych. Tenże nabywca wybudował chatę mieszkalną i budynki gospo-
darskie, np. chlewnię i szopę z ciosów kamiennych (w 1910 roku), na 

Szczególne podziękowania składam na ręce panów: podwórzu zaś stoi do dziś przepiękny rozłożysty kasztanowiec, liczący 
Mieczysława i Marka Bronków za poświęcony czas i udostępnienie sobie 115 lat. Po Józefie Bronku (wywodzącym się z rodu von Bronk 
historycznych zdjęć z rodzinnego archiwum oraz pana Stefana Koszałki [Niepoczołowski], potomku Michała Piotra von Bronk [1721-1787], 
za nieustającą opowieść.przybyłym w okolice Podjaz z majątku w Niepoczołowicach po 

Karłowo na fotografii

Józef i Otylia Bronk Gospodarstwo Józefa Bronk 1931 r. Józef i Otylia Bronk z rodziną 1932 r.

Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w gospodarstwie Józefa Bronk w Karłowie

(przed II wojną)

Do dziś po Józefie pozostała w gospodarstwie
Bronków chlewnia (dół z kamiennych ciosów)

Na jednym z kamieni wyryta data budowy chlewni
i nazwisko budowniczego

Ten rozłożysty kasztanowiec towarzyszył kilku
pokoleniom Bronków, stoi pod nim Mieczysław

Herb rodziny Bronk - jeleń wyskakujący ze studni,
a w klejnocie półksieżyc z dwiema

sześcioramiennymi gwiazdami na każdym rogu

Rodzina Bronków posiada bogato rozrysowane
drzewo genealogiczne

sięgające początków XVIII wieku
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W tym miejscu stał dawniej dwór zamieszkiwany
przez rodziny Ruszkowskich i Bulczaków

Drogą biegnącą przy kapliczce można dotrzeć
do miejsca posadowienia dawnego dworu

Przy drodze do Podjaz sporo takich rozłożystych dębów jak ten Karłowo jest osadą na granicy gminy Sierakowice i Sulęczyno

Z karłowskich wzniesień rozciąga się doskonały widok na Rębienicę Patrząc z Karłowa w stronę sulęczyńskiej gminy
widać w oddali Widną Górę

W Karłowie gospodaruje od niedawna pan Stefan Koszałka
Marzeniem Stefana Koszałki jest przywrócić okolicznemu krajobrazowi

jak najwięcej z pierwotnej struktury, efekty są już bardzo widoczne
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6 października 2015 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania
w Kamienicy Szlacheckiej, gdzie szkole podstawowej (a już wkrótce też 
gimnazjum) patronuje ks. Antoni Pepliński (twórca wielu piosenek 
kaszubskich), odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé Spiéwë” (dla uczestników z terenu powiatu kartuskiego). 

swoich instruktorów, garną się  do śpiewania w języku przodków.  W eter 
popłynęły nie tylko utwory dawne, był też pokaźny zbiór współczesnych 
piosenek kaszubskich.

W tym roku wśród organizatorów znaleźli się: Wójt Gminy 
Stężyca, Starostwo Powiatowe w Kartuzach oraz ZKiW w Kamienicy W wokalnych zmaganiach spotkało się na scenie 13 solistów i 
Szlacheckiej. Jury w składzie: Joanna Werochowska – muzyk, Danuta 15 zespołów w czterech kategoriach wiekowych. Celem festiwalu od lat 
Pioch – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Janina Stolc – jest popularyzacja pieśni kaszubskich wśród dzieci i młodzieży, wymiana 
nauczycielka musiało niejednokrotnie uciekać się do przyznawania doświadczeń artystycznych oraz integracja środowiska kaszubskiego.
równorzędnych miejsc z uwagi na bardzo wyrównany i wysoki poziom 
realizacji wokalno-muzycznych. 

Aż 9 wykonań należało do reprezentantów Gminy 
Sierakowice (solistów i zespołów łącznie). Najmłodszą grupę, czyli 
przedszkolaki, reprezentowała Agnieszka Roszkowska z ZS w Tuchlinie 
(wyśpiewała II miejsce) i zespół, również z Tuchlina (I miejsce).
W kategorii klas I-III śpiewał Gabriel Puk z Tuchlina (II miejsce); 
zespoły: ZS Tuchlino (I miejsce) oraz zespół SP w Jelonku (II miejsce). 
W kategorii klas IV-VI Karolina Miotk z SP w Mojuszu wyśpiewała
I miejsce, oprócz niej prezentowała się pięknie Klaudia Wenta z Jelonka 
(IV miejsce) oraz zespół SP w Sierakowicach (II miejsce). Wśród 
gimnazjalistów przedstawiciele Gimnazjum w Sierakowicach zajęli
II miejsce. Wszyscy uczestnicy z naszej gminy wrócili z Powiatowego 
Festiwalu z liczącymi się lokatami i nagrodami. Cieszy zatem fakt, że
i w tym obszarze nasi reprezentanci świetnie sobie poradzili z poważną 
konkurencją.  

Przed młodymi artystami stanęły otworem drzwi do 
wojewódzkiego etapu Konkursu Piosenki Kaszubskiej w Luzinie, do 
którego trzeba się jeszcze solidniej przygotować, bo ściąga on 
najlepszych i z roku na rok muzyczna poprzeczka idzie w górę. No ale od 
dawna wszyscy to wiedzą, że artystami mogą być tylko najlepsi, 
najbardziej pracowici, wytrwali i w szczególności – utalentowani.

Z ośmiu gmin powiatu na scenie pojawili się przedstawiciele sześciu
z nich: Chmielna, Kartuz, Sierakowic, Somonina, Stężycy i Sulęczyna. 

Danuta Pioch
Można zatem powiedzieć, że młodsi i starsi uczniowie, przy wsparciu 

Przedstawiciele gminy Sierakowice
na Powiatowym Festiwalu Piosenki Kaszubskiej

Koncentracja przed występem

Agnieszka Roszkowska podczas prezentacji utworu

Dzieci z Tuchlina oprócz śpiewu zachwyciły też
pięknymi strojami z minionej epoki
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W czerwcu informowaliśmy na łamach WS o rozpoczętych
18 maja bieżącego roku pracach przy budowie kościoła w Mojuszu 
(zniszczonego całkowicie po pożarze 13 lutego 2014 roku). Po czterech 
miesiącach prowadzenia robót budowlanych widać już okazałe efekty
w postaci murów i wieży. Firma budowlana Rulis całkiem sprawnie 
poradziła sobie z wykonaniem bryły zewnętrznej o wymiarach: 
wysokość 12 m, szerokość 12 m, długość 26 m. Mury zostały wykonane 
z konstrukcji żelbetowej, zbrojenia umieszczone w ogromnych 
metalowych formach zalewano kolejno betonem, aż powstała cała bryła. 
Oddzielnym elementem jest wieża, która osiągnie wysokość 24 metrów, 
obecnie stoją już jej podstawowe zręby, a na zwieńczeniu pojawi się 
jeszcze sześciometrowa kopuła.

systemem polegającym na klejeniu belek z kilku warstw, co ma zapobiec 
ich rozsychaniu i wypaczaniu. Prace związane z położeniem dachu 
rozpoczną się w listopadzie, jest zatem szansa, że przed sezonem 
zimowym uda się zamknąć stan surowy obiektu sakralnego.

Prace budowlane cieszą się nieustającym zainteresowaniem 
mieszkańców i przejeżdżających sąsiadującą drogą. Wielu wiernych 
mojuszewskiej wspólnoty odwiedza regularnie plac budowy, spraw-
dzając postęp prac. Patrząc na zdjęcie z 21 maja, pokazujące stan budowy 
po rozpoczęciu prac, widzimy, że z niemal pustego placu, z okazałą 

Mamy zatem w połowie października mury przyszłego tablicą wizualizującą przyszłe dzieło, mamy już całkiem pokaźne  
kościoła w Mojuszu. Teraz trwają prace przy przygotowaniu drewna na rzeczywiste efekty. Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi zakończenie robót 
więźbę dachową. Ma ono być przygotowane w identyczny sposób jak
w dobudowanej części kościoła p.w. św. Jana w Sierakowicach, tzn. 

i oddanie kościoła do użytku wiernych, zależy to od wielu czynników,
w największym stopniu od ofiarności wiernych, jednak postępujące 
ciągle prace są najlepszym dowodem dobrej woli wielu zaangażowanych 
ludzi. 

Rośnie świątynia w Mojuszu

Tak wyglądał plac budowy w maju

W początkach  lipca powstawały konstrukcje zbrojeniowe murów

W połowie lipca stały już żelbetowe ściany sięgające górnych doświetleń

W październiku mury stoją w całości (z trójkątami okiennymi)

A z nowej wieży widać przepiękną panoramę Mojusza (zdjęcie wykonane przez Norberta Cymana)

Danuta Pioch
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za nëch, co na dno mòrza zeszlë cëchò
i nëch, pò jaczich dzys nicht nie chlëchô,
za nëch, co kònelë w strasznëch mãkach,
za dësze, jaczich ju nicht nie pamiãtô,
za pòchòwónëch przë drogach pólnëch, 
za zamãczonëch ksãżi i szkólnëch,
za nëch, co leżą w Piôsznicë piôskù,
za pòzabitëch w bitewnym trzôskù,
za ùmãczonëch w katowniach lagrów,
za wszëtczich ùmarłëch dzes tam marno,
katowónëch, gazowónëch, zamòrzonëch głodã,
co tak jak Kolbe są dzys przëkładã,
za nëch, co òddelë żëcé za wiarã
i nëch, co le ò swòjã skórã mielë starã,
za pòmòrdowónëch bracy Kaszëbów,
żebë Bóg jima dôł wieczny żëwòt,
za nëch, co sã bilë za cëzą sprawã
i nëch téż, co le ò swòjã dbelë sławã,
tima, co zdżinãlë w krajach daleczich,
niech wid wieczny wiedno swiécy,
za nëch, skònónëch we frontowëch rowach,
„Zdrowas” – za swòjich i téż cëzëch – 
„Zdrowas”,
za wszëtczich jinszich dobrëch i lëchëch,
za katów i jich òfiarë, głosnëch i cëchëch.
Niech wszëtcë ti, jaczich zédżer żëcégò stanął,
òdpòcziwają w Bògù, na wiek wieków. Amen.Czy ludzie są skłonni w szale- do świadomości poranionej przeszłości, pytań

jącej wokół nas rzeczywistości do o sens życia, nie chce też  rozmyślać o śmierci 
zatrzymania się i chwili zadumy nad jako nieuniknionym zakończeniu egzystencji. 
sensem życia i wartościami nadrzęd- Temat jednak wraca, prawie zawsze 
nymi. Sprzyja temu, jak żaden inny, życie zmusza do zastanowienia, najczęściej
miesiąc listopad. W okolicach świąt w obliczu tragicznych zdarzeń lub podczas 
związanych z przywoływaniem pamięci zaduszkowych obrzędów. Jedni modlą się, inni 
o tych, którzy odeszli warto i trzeba odwiedzają groby bliższych i dalszych krew-
zastanowić się nad życiem, przemijaniem nych, artyści malują obrazy, rzeźbiarze tworzą 
czy wreszcie nad śmiercią. Trzeba się dzieła o odpowiednio dobranej tematyce, poeci 
pochylić nad teraźniejszością i przy- piszą wiersze. Każdy sposób jest dobry, by 
szłością ludzkości jako ogółu,  ale też nad zmusić człowieka do zastanowienia nad własnym 
historią każdego człowieka z osobna. życiem w kontekście nieuchronności jego prze-

Współczesny człowiek, oto- mijania. Zasłuchajmy się więc i my zastanawiając 
czony dobrami materialnymi, skupiony się jednocześnie nad prawdziwością tez 
w całości na ich pomnażaniu, oślepiony zawartych w wierszu Jana Hewelta „Dzéń 
tanim blichtrem złudnego szczęścia coraz Zôdëszny”.
rzadziej jest skłonny do głębszych 
przemyśleń. Być może obawia się na- Za dësze ùmarłëch mòdlëc sã dzys mómë,
wrotu bolesnych wspomnień, może trapi za wszëtczich, co tu kòl nas leżą pòchòwóny,
go nieodparte poczucie winy będące za ùmarłëch ze staroscë, chòroscë czë biédë,
wynikiem różnych zachowań czy nëch wszëtczich, co tu kòl nas żëlë czédës,
niewłaściwych decyzji. Lęka się, nie chce za nëch, co no żëcé przebalowelë wiesoło,
cierpieć, nie dokonuje zatem rozra- chtërny pòkùtowelë przë karczmòwëch stołach,
chunku z samym sobą, woli zatopić się za nëch, co pòprawã przërzékelë wiedno
w otaczającym świecie, odgrodzić od i nëch téż, co ze złim bëlë na jedno,
egzystencjalnych rozmyślań kordonem za nëch, co na wòjnie pedlë òd szosu,
teraźniejszości, hałasem, ludźmi, zdarze- złómionëch wpół, pòdcãtëch jak kłosë, 
niami zmieniającymi się jak w kalejdo- za wszëtczich na pòlach bitwów pòległëch
skopie. Robi wszystko, by nie dopuścić i nëch, co żdżinãlë w płomieniu ògnia,

Listopadowe zadumania

Danuta Pioch
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Dnia 10 października w Samorządowym Przedszkolu w Siera-
kowicach odbył się „Jesienny piknik rodzinny”. Szczególnie ważne oka-
zują się propozycje dla całych rodzin, które wspólnie spędzają czas 

wolny poza domem. Przedszkolny piknik rodzinny to projekt, za którym 
kryje się wyjątkowy dzień pełen niespodzianek. Pracownicy przedszkola 
przygotowali szereg atrakcji dla młodych miłośników zabaw. Były tańce, 

zabawy na świeżym powietrzu, zamek dmuchany, trampolina, strzelanie 
z łuku, nawlekanie korali z jarzębiny, makaronu oraz kolorowych 
słomek. Można było pomalować sobie twarz, paznokcie, a także sko-
rzystać z usług fryzjera. Du-
żym zainteresowaniem cie-
szyły się konkurencje spor-
towe dla dzieci i rodziców, 
m.in. przeciąganie liny, prze-
wóz dziecka taczką do mety, 
taniec na gazecie z dzieckiem 
na rękach, skoki w workach. 
Całe rodziny sadziły żonkile, 
dzięki czemu na terenie 
przedszkola powstało „pole 
nadziei”. Na głodnych i spra-
gnionych czekało  stoisko
z ciastami, kawą, herbatą
i napojami. Pyszne wypieki 
były zasługą mam, które 
równocześnie  wzięły udział 
w konkursie na „Najsmacz-
niejsze ciasto pikniku”.
W tym wyjątkowym dniu 
również pogoda sprzyjała 
uczestnikom pikniku.

Magdalena Król
Katarzyna Formela

Foto: AK

W rodzinie moc…

Zapraszamy
do Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00-17:00
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Witamy państwa na naszym festynie,
Który z kultu ziemniaka słynie.
Chłopcy, dziewczęta, panowie i panie
Rozpoczynajmy nasze niedzielne świętowanie.
Loteria fantowa, gry i zabawy
Coś dla każdego dziś bez obawy.
Do tego plińce, przekąski, ciasta domowe,
Bawmy się, cieszmy, korzystajmy
I rodzinną atmosferę rozprzestrzeniajmy!!!

Tymi słowami pani Bogumiła Okroj rozpoczęła, już XV, 
jubileuszowy festyn „Święto ziemniaka”, który odbył się 27 września na 
boisku szkolnym naszej szkoły. Święto Ziemniaka w Lisich Jamach co 
roku przyciąga wielu gości, mieszkańców naszej gminy i nie tylko.
W tym roku gościliśmy rodzinę (trzypokoleniową), która przyjechała na 
nasz coroczny festyn prosto z Gdyni Chyloni. Aby umilić wszystkim 
przybyłym czas, cała społeczność szkolna przygotowała na ten specjalny 

pokaz mody wiejskiej, której bohaterami były osoby najważniejsze
w każdej wsi. Oczywiście „Koło teatralne” nie zaistniałoby bez pań: 
Danuty Bulczak i Judyty Gneba-Borówki.

Kolejnym, ciekawym punktem okazał się występ Anny Marii 
Brzeskiej, która zaśpiewała kilka znanych piosenek. Jako dziecko brała 
udział w różnych konkursach, takich jak np. „Mam Talent”. Aktualnie 
jest absolwentką Gdyńskiej Szkoły Artystycznej w  zawodzie Aktor Scen 
Muzycznych w specjalności Piosenkarz. 

dzień mnóstwo atrakcji. Można było wziąć udział w  fantowej,
a także odwiedzić różnorodne stragany i stoiska: z żółwiami, z ofertami 
gastronomicznymi, rolniczymi, z odmianami ziemniaków, z malowa-
niem twarzy. Dodatkowych wrażeń podczas imprezy dostarczyło wesołe 
miasteczko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. 
Nie obyło się również bez atrakcji kulinarnych. Entuzjaści kuchni 
kaszubskiej mogli liczyć na prawdziwą ucztę smaków. Na stoiskach 
królowały ziemniaki pieczone w postaci frytek i placków ziemniacza-

Wystąpiły także panie z Koła Gospodyń „Marzëbiónczi” ze 
nych tzw. „plińców z bùlew” oraz inne pyszne potrawy. 

spektaklem „Babskie pogaduchy”.
Ciekawą atrakcją podczas festynu okazał się pokaz gaszenia 

ognia, który przygotowali strażacy OSP z Borzestowa i Kamienicy 
Szlacheckiej. Panowie strażacy przyjechali do nas także „wozem” z pod-
nośnikiem, który cieszył się dużym powodzeniem. Można było zobaczyć 
panoramę Lisich Jam z lotu ptaka.

Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Beata Kurek - młodszy 
aspirant Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach. Pani Beata 
opowiedziała dzieciom o pracy Policji a także o bezpieczeństwie dzieci
i jak poruszać się na drogach.

Na scenie zaprezentował się szkolny chórek „Smyczek” pod 
kierunkiem p. Żanetty Penkowskiej, który przygotował kilka utworów 
odzwierciedlających całoroczną działalność dzieci. Następnie wystąpili 
uczniowie koła teatralnego, pokazali humorystyczną scenę, jak radzą 
sobie gospodarze polskiej wsi, od kiedy Polska wstąpiła do Unii 
Europejskiej. Tematem rozmowy z reporterem (oczywiście między 
innymi) był gaz łupkowy na Kaszubach. Uczniowie także zaprosili na 

loterii

Jubileuszowy festyn „Święto ziemniaka” w Lisich Jamach
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Na scenie odbyło się także kilka konkursów przygotowanych II miejsce – Lucyna Mrzygłód (1288 g),
przez organizatorów i okoliczne sołectwa. Uczniowie mogli zapre- III miejsce – Anna Borowicz (1159 g),
zentować się w konkursie na piosenkę o ziemniaku oraz wziąć udział IV miejsce – Karina Winczewska (932 g),
w konkursie na „najcięższego ziemniaka”. V miejsce – Maria Serkowska (920 g)

Punktem kulminacyjnym imprezy, na który wszyscy czekali
z niecierpliwością, okazał  się finał Loterii Fantowej, gdzie główną „Piosenkę o ziemniaku”:
nagrodą był telewizor 42-calowy ufundowany przez MARKET I miejsce – Oliwia Myszk i Zuzanna Turzyńska (kl. V),
„U GRZESIA” w STAREJ MASZYNIE. Rozlosowano także takie na- II miejsce – Dominik Domaszk (kl. VI).
grody jak: myjka ciśnieniowa, kołdry, pościele, drzewka i krzewy 
ozdobne, bony o różnej wartości na zakup opału, artykułów odzie- Nagrody główne „Loterii fantowej”:
żowych, korepetycje, hamak z moskitierą, bony do salonu fryzjerskiego źTelewizor – Dawid Brzeziński (Jagodowo),
na farbowanie włosów i inne usługi, bony na oprawę muzyczną podczas źMyjka ciśnieniowa – Krystyna Gadzińska (Gdańsk),
mszy jubileuszowej (np. ślubnej), artykuły gospodarstwa domowego, źOpalarka – Dawid Kozieje (Gdańsk),
suszarka, narzędzia ogrodnicze, taczka, gumowce filcowe, srebro, źBon na węgiel – Iwona Kostuch (Lisie Jamy),
kosmetyki samochodowe i wiele innych. Wszystkim szczęśliwcom źCzajnik elektryczny – Julia Kostuch (Lisie Jamy),
nagrody wręczała dyrektor szkoły Aleksandra Dąbrowska-Konkol. źKołdra – Wioletta Karczewska,
Oczywiście hojnym sponsorom należy się wielki ukłon i słowa źTaczka z zapasem dętek – Mirosława Reiter (Wygoda Łączyńska).
podziękowania za wsparcie naszego festynu. 

Dziękujemy za przybycie, coroczny udział, wysłuchanie oraz 
Wyniki konkursu na: tak ogromne zainteresowanie naszym festynem. Zapraszamy za rok!
„Najcięższy ziemniak”:

Anna ReiterI miejsce – Patrycja i Jan Wittka (1435 g),
Foto: nadesłane

Ziemniak to najpopularniejsze warzywo w Polsce i jeden
z podstawowych składników naszej codziennej diety. Nic dziwnego 
zatem, że doczekał się nie tylko pomników (m.in. w Biesiekierzu, w woj. 
zachodniopomorskim), ale lokalnych jesiennych świąt i festynów. 23 
września „Dzéń bùlwë” zorganizowały panie z Koła Gospodyń 

młodzież ze starszych klas przygotowała plakaty w zabawny sposób 
promujące to popularne warzywo i zachęcające do jego spożywania. 

Wiejskich w Kamienicy Królewskiej przy współudziale miejscowej 
szkoły. 

W lokalnym festynie licznie uczestniczyły dzieci i młodzież – 
łącznie ponad 250 uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. 

„Królewianki” przygotowały dla dzieci i młodzieży praw-
dziwą ziemniaczaną ucztę,  serwując ziemniaki na różne sposoby. Nie 
zabrakło frytek, placków, pulek, talarków i ziemniaków zapiekanych, 
czyli dla każdego coś dobrego. 

„Dzéń bùlwë” został zorganizowany już po raz czwarty i jest to 
impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza lokalnych wydarzeń. 

Uczniowie wzięli udział w grach i zabawach z ziemniakami w roli 
Festyn został dofinansowany ze środków z budżetu Gminy 

głównej. Nie kto inny jak właśnie ziemniak został sportretowany
Sierakowice.

i uwieczniony w pracach plastycznych najmłodszych. Natomiast 

„Na ziemniaczka każdy ma smaczka”
„Dzéń bùlwë” w Kamienicy Królewskiej 

AK, foto: nadesłane
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W dniu 10 października na terenie Gminy Sierakowice miał 
miejsce harcerski kaszubski rajd REMUS. To już jego szósta edycja. Tym 
razem harcerze z powiatu kartuskiego zawitali do naszej gminy, aby 
bliżej poznać jej walory turystyczne i kulturowe. Organizatorem tras 

Dziękujemy Panu Wójtowi Tadeuszowi Kobieli i piekarni 
Pana Adama Piotrowskiego za wsparcie naszej akcji.

Łączymy harcerskie pozdrowienia.rajdowych była 10 drużyna starszoharcerska TAJFUNY, działająca przy 
naszym Gimnazjum. Nasze zaproszenie przyjęły drużyny z Kartuz, 

10 DSH TAJFUNY
Somonina i Żukowa. Łącznie wędrowało 70 harcerzy i harcerek. Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach
Podsumowanie rajdu odbyło się na placu przy Gimnazjum.

Harcerski rajd REMUS

W październiku w sierakowickim gimnazjum rozpoczęły się Oto relacja uczennicy Kornelii Klejna z klasy IIc z przepro-
zajęcia zaplanowane w ramach realizowanego przez szkołę projektu wadzonych zajęć:
„Matematyka kluczem do sukcesu”. Na jego realizację placówka W dniu 1 października w naszej szkole gościła pani Iwona 
pozyskała środki z Fundacji mBanku. Cyrocka. Przeprowadziła warsztaty dotyczące komunikacji interper-

Założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności matema- sonalnej w ramach programu ,,mPotęga” i realizowanego projektu 
tycznych uczniów i pokazanie, że matematyka jest niezbędna w codzien- „Matematyka kluczem do sukcesu”.
nym życiu. Zaplanowane działania odwołują się do otaczającej rzeczy- Pani Iwona przedstawiła nam elementy, którym nie 
wistości, zawierają prawdziwe dane i sprawiają, że uczeń dostrzega poświęcamy zbyt wiele uwagi, a są bardzo ważne w zrozumieniu 
matematykę w sposób naturalny i użyteczny. Zajęcia koordynują: przekazu. Na warsztatach poruszono zagadnienia związane z  komuni-
Marzena Garska-Bonicka i Emilia Syldatk. kacją werbalną i niewerbalną. Wszystkie te trudne nazwy zostały 

wytłumaczone i już nie wywołują  przerażenia na twarzach uczniów.
Gesty, wygląd fizyczny, organizacja otoczenia, dotyk – to 

wszystko wpływa na rozwój i przebieg rozmowy, jednak nic nie jest tak 
zrozumiałe jak uśmiech! Rozluźnia atmosferę w rozmowie.

Postawa ciała mówi o nas więcej niż słowa, więc jest bardzo 
ważne, aby stać prosto i nie podnosić głowy zbyt wysoko ani jej nie 
opuszczać. Uścisk dłoni w komunikacji jest bardzo ważny, bo świadczy
o naszej kulturze i stosunku do witanej osoby, dlatego należy dłoń 
trzymać prosto i lekko uścisnąć.  

Pani Iwona przeprowadziła zajęcia w niezwykle ciekawy 
sposób, za co jej bardzo dziękujemy.  

Podczas kolejnych zajęć uczniowie klas pierwszych wzięli 
udział w warsztatach pt. „Liczby w naszym zdrowiu”. 

W ramach projektu zorganizowano także wyjazd grupy 
uczniów do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Kartuzach. Relację z tych wydarzeń opublikujemy w kolejnym numerze 
„Wiadomości Sierakowickich” 

Oprac. AK, foto: AK

Dla uczniów klas drugich i trzecich zajęcia z komunikacji 
interpersonalnej poprowadziła Iwona Cyrocka, doradca zawodowy. 
Podczas warsztatów poruszono takie zagadnienia jak: budowanie zes-
połu, organizowanie pracy w zespole czy konstruktywne rozwiązywanie 
konfliktów. 

Matematyka kluczem do sukcesu

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku
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W dniach 21-25 września w Zespole Szkół w Gowidlinie 
odbywał się Tydzień Profilaktyki pod hasłem ,,Żyj zdrowo i bez-
piecznie”. 

W tych dniach uczniowie wykonali plakaty na temat zdrowego 
stylu życia. Uczniowie klas II gimnazjum przygotowali przedstawienie 
pt. ,,Trzy razy NIE!”. Podczas Tygodnia Profilaktyki odbyły się spot-
kania z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Sierakowice do spraw uzależ-
nień. Tematem prelekcji były „Mechanizmy powstawania uzależnień od 
nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz hazardu”. Uczniowie 
brali również udział w zajęciach profilaktycznych z Panem Strażakiem, 
który przybliżył temat niesienia pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. 3- i 4-latki oraz klasy I spotkały się z Panem Policjantem, 
który poprowadził zajęcia na temat ,,Bezpiecznej drogi do szkoły”.

Tydzień Profilaktyki obfitował w liczne spotkania
i wydarzenia, dzięki temu poruszane tematy stały się nam bliższe. 

Chcielibyśmy podziękować Pani Marii Karolak, Panu Mariu-
szowi Wąsakowi oraz Panu Marcinowi Megierowi za coroczne 
włączanie się do działań profilaktycznych w naszej szkole.

Opiekunami tegorocznego Tygodnia Profilaktyki były panie: 
Alicja Dyszer, Alicja Kuchta, Karolina Gilmajster-Szymikowska, Lidia 
Stahlke, Adriana Wójtowicz.

Alicja Kuchta
Foto: nadesłane

Szkolny Tydzień Profilaktyki
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W dniach 22-24 września 2015 roku odbyły się pierwsze 
warsztaty wprowadzające w ramach projektu pt. „Aktywna młodzież
w środowisku lokalnym”, podczas których uczestnicy – uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych – pozyskali informacje na temat projektu oraz 
poznali m.in. metodologię pozyskiwania danych i wykorzystania ich
w różnego rodzaju opracowaniach.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, a jego celem jest aktywizacja środowiska mło-
dzieżowego oraz zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie pub-
liczne w trakcie 3 miesięcy jego realizacji.

W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć szkoleniowo 
– warsztatowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, między 
innymi z Somonina i Sierakowic. Utworzone zostały następujące sekcje:

Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu mają 
umożliwić uczestnikom zapoznanie z atrakcyjnymi (pod względem 
przyrodniczo – krajobrazowym, kulturowym i turystycznym) obszarami 
na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. W ramach 
projektu powstaną karty z informacjami o obszarze LGR Kaszuby oraz 
prezentacje promujące region. Wsparcie merytoryczne i praktyczne
w postaci warsztatów animacyjnych pozwoli na aktywne włączenie 
uczestników w tworzenie wyżej wymienionych materiałów promo-
cyjnych. Opracowany materiał (w wersji elektronicznej) trafi do GOK, 
informacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków 
wypoczynkowych, restauracji i barów i będzie folderem informacyjno-
turystycznym zawierającym informacje o ciekawych i atrakcyjnych 
miejscach. 

Stanisław Klimowicz, koordynator projektu
a) Sekcja turystyki wodnej, polegająca na poznawaniu walo- Foto: nadesłane

rów szlaków wodnych podczas 3 spływów kajakowych (ZSP Somo-
nino),

b) Sekcja dziedzictwa kulturowego, polegająca na poznawaniu 
zabytków, miejsc oraz obiektów o dużym znaczeniu historycznym, 
patriotycznym i kulturowym, podczas 3 wyjazdów studyjnych (ZSP 
Sierakowice),

c) Sekcja przyrodniczo – krajobrazowa, polegająca na 
poznaniu walorów przyrodniczo – krajobrazowych, podczas 3 wypraw 
pieszych lub/i rowerowych.

Aktywna młodzież w środowisku lokalnym

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
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Warsztaty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Komisja Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej
 w Gdańsku

zaprasza na msze hubertowskie i koncerty
kończące obchody św. Huberta w Gdańskim Okręgu 
Łowieckim.

Oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętych Hubertowskich 
oraz wszystkich  koncertów zapewni Zespół Muzyki 
Myśliwskiej TROMP de POLOGNE przy Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie pod kierownictwem 
artystycznym Henryka Mąki

13 listopada 2015 r. (piątek) godz. 19.00, Sierakowice, 
kościół  p.w. św. Jana Chrzciciela
Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na 
Koncert muzyki myśliwskiej i dworskiej XVIII – XX w.
14 listopada 2015 r. (sobota), godz. 18.00,
Bazylika Katedralna w Pelplinie
Komisja Kultury ORŁ w Gdańsku zaprasza na
Mszę Hubertowską,  a po niej koncert
„Muzyka sakralna, dworska i  myśliwska”
15 listopada 2015 r. (niedziela), godz. 12.30,
Kościół p.w. św. Bernarda w Sopocie
Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Muzyki i Kultury    
Łowieckiej i KK ORŁ, już po raz XIV zaprasza na
Mszę Hubertowską i koncert muzyki myśliwskiej
15 listopada 2015 r. (niedziela), godz. 17.00,
Kościół Parafialny Św. Trójcy 
w Goręczynie, Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
oraz Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ”
zapraszają na Mszę Hubertowską oraz koncert 
muzyki myśliwskiej i dworskiej  
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Dnia 22 września 2015 roku w Gimnazjum w Licze (gmina Kwidzyn) 
odbyły się finały powiatowe VI Edycji Konkursu „Odkrywamy Talenty na 
Pomorzu”, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i pasje. 
Celem konkursu było m.in.: promowanie twórczych pasji, motywowanie do 
rozwijania talentów i zainteresowań, rozwijanie umiejętności prezentowania 
swoich zdolności, sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie 
rówieśników oraz wyrobienie umiejętności czerpania satysfakcji z własnych 
dokonań.

Zasadniczą Szkołę Zawodową w Sierakowicach godnie reprezentował 
uczeń klasy II a Adrian Kobiela, który ujawnił swój talent plastyczny. Bardzo ładnie 
zaprezentował siebie i naszą szkołę. Oto krótka relacja Adriana z tego ważnego 
wydarzenia: „Do wzięcia udziału w konkursie „Odkrywamy Talenty na Pomorzu” 
zachęciła mnie Pani doradca zawodowy i bibliotekarka Justyna Chrapkowska. 
Wspólnie z Panią dyrektor Krystyną Formela wybraliśmy kilka moich prac 
plastycznych, które następnie wysłaliśmy na konkurs. Był to konkurs na szczeblu 
wojewódzkim, więc konkurencja była spora. Po długim oczekiwaniu otrzymałem 
wiadomość, że zakwalifikowałem się do finału powiatowego. 22 września wraz
z opiekunem udaliśmy się do gimnazjum w Licze, gdzie miałem możliwość 
zaprezentować swoje prace i opowiedzieć coś o sobie, o swoich pasjach, technice 
pracy inspiracji oraz planach na przyszłość. Komisja zgodnie z regulaminem 
przyznała tylko jedną pierwszą nagrodę w każdej kategorii wiekowej oraz 
wyróżnienie, a było nas dwunastu. Ja zostałem wyróżniony, co było dla mnie 
ogromną niespodzianką, i bardzo się z tego cieszę. Z tego miejsca chciałbym bardzo 
podziękować Pani dyrektor za życzliwość i umożliwienie mi wzięcia udziału
w finałach powiatowych,  a Pani bibliotekarce za opiekę i poświęcony czas”.

Serdecznie gratulujemy Adrianowi i życzymy mu dalszych sukcesów
w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Adrian Kobiela, Justyna Chrapkowska
Foto: AK

„Odkrywamy Talenty…”

Edukacja w zakresie nauk ścisłych nie musi być już mozolnym i 10 nauczycieli będzie miało okazję wyjechać na warsztaty i zajęcia 
„wkuwaniem wiedzy” podczas zajęć w ławce szkolnej. Uczniowie mogą biologiczne do 3 krajów partnerskich – Francji, Włoch i Litwy.
poznawać aspekty interesującej ich dziedziny w sieci internetowej lub Należy pamiętać, iż kluczowym aspektem nauki obywatelskiej 
w takich placówkach jak muzea, biblioteki, galerie sztuki czy też podczas jest współpraca z ekspertami oraz współpraca międzynarodowa w celu 
wypraw plenerowych. Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wymiany odkryć i dzielenia się wynikami badań. Dlatego też każda ze 
w Sierakowicach, zainspirowani ruchem społeczno-naukowym szkół partnerskich współpracować będzie z uczelnią wyższą lub mu-
rozwijającym się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zdecydowali się zeum. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach nawiązał już 
włączyć w realizację projektu Erasmus+ opartego na idei „nauki współpracę z Instytutem Biologii i Ochrony Środowiska Akademii 
obywatelskiej”. Pomorskiej w Słupsku. Wszyscy partnerzy będą również współpracować 

Nauka obywatelska (ang. citizen science) to badania naukowe, z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, jednym z największych muze-
w których wolontariusze współpracują z badaczami naukowymi. Sucha, ów przyrodniczych na świecie. 
abstrakcyjna wiedza podawana na lekcji zmienia się w przedmiot Głównym zadaniem uczniów będzie inwentaryzacja i ochrona 
własnych poszukiwań, poznawania i eksperymentowania. Edukacja staję dzikiej flory na obszarach miejskich. Uczestnicy, którzy wybiorą sobie 
się wówczas czymś ważnym i bardziej interesującym, bo dotyczy obszar badawczy, stworzą mapę za pomocą oprogramowania, zbiorą 
naszego najbliższego otoczenia. Nauka obywatelska może przyjmować próbki roślinności, robiąc im zdjęcie, identyfikując oraz oznaczając ich 
różne formy. Wolontariusze mogą na przykład pomagać gromadzić dane, położenie na mapie. Uczniowie określą również rodzaj danej rośliny na 
pomagać w analizie danych zbieranych przez zawodowych badaczy, brać trzech poziomach – allel, gatunek, ekosystem. Zebrane informacje 
udział w wyprawach badawczych, uczestniczyć w konkursach, budować umieszczą w naukowej bazie danych muzeum w Paryżu. Zaprezento-
i obsługiwać przyrządy naukowe w celu zbierania danych do własnych wanie znalezisk i informacji o własnej pracy na forum muzeum pokaże 
eksperymentów, itp. W Polsce nauka ta jest stosunkowo mało popularna uczniom, jak ważny może być ich wpływ na nauki badawcze. Mamy też 
i znana, tym bardziej jesteśmy dumni, że możemy włączyć tak nadzieję, że projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukami 
innowacyjne metody w nasz proces nauczania. przyrodniczymi i działalnością naukową wśród młodzieży naszej szkoły. 

Projekt pod nazwą „Assessing, conserving and protecting Podsumowaniem projektu będzie konferencja naukowa 
European biodiversity. A citizen science project.” (Inwentaryzacja zorganizowana przy udziale wszystkich partnerów. Odbędzie się ona
i ochrona europejskiej bioróżnorodności. Projekt w ramach nauki w jednym z paryskich teatrów i będzie otwarta dla publiczności. 
obywatelskiej), którego inicjatorem jest francuski koordynator, został Uczniowie szkół partnerskich przedstawią swoje dokonania w obrębie 
zaplanowany do realizacji na lata 2015-2017. Celem projektu jest nauki obywatelskiej. Konferencję uświetnią pokazy taneczne uczniów ze 
rozwijanie kwalifikacji i umiejętności na obszarze europejskim, wzmac- szkoły francuskiej.
nianie aktywnej roli młodych ludzi w społeczeństwie oraz rozwijanie Nauka obywatelska jest dziś również formą realizacji 
podstawowych umiejętności z zakresu biologii, języka angielskiego własnych ambicji. Wszystkim zainteresowanym tą formą współpracy 
(w tym terminów naukowych) i umiejętności wykorzystania technologii międzynarodowej polecamy stronę , 
informacyjno-komunikacyjnej przy zastosowaniu innowacyjnych która od lat pozwala internautom na odkrywanie świata. Może ona być 
metod. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach otrzyma również inspiracją dla nauczycieli biologii.
30950 euro na jego realizację. W ramach tych funduszy 32 uczniów

https://www.zooniverse.org/projects/

Zostań badaczem wraz z uczniami z Francji, Litwy i Włoch!

Aleksandra Klaman-Chmielewska – koordynator projektu
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Dnia 24 września br. młodzież klas maturalnych Technikum - 
kl. IV TE/TA i IV TŻ  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach pod opieką doradcy zawodowego i nauczycieli udała się na 
Uniwersytet Gdański, aby wziąć udział w Salonie Maturzystów 2015. 
Tegoroczni maturzyści pozyskali informacje o kierunkach kształcenia, 
rekrutacji oraz ofercie wyższych uczelni. Ponadto mogli porozmawiać
z ekspertami OKE, studentami oraz uzyskać materiały promocyjne 
uczelni województwa pomorskiego i nie tylko. Była to zatem doskonała 
okazja, by lepiej poznać uczelnie wyższe i dowiedzieć się więcej o życiu 
studenckim.

Dodatkową atrakcją dla maturzystów była wizyta w Mobil-
nym Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku, gdzie uczestniczyli
w zajęciach pt: Mówimy „NIE” bezrobociu. Podczas tego spotkania 

uczniowie dowiedzieli się, co oferuje im Młodzieżowe Biuro Zatrud-
nienia oraz czym zajmuje się sieć zatrudnienia „EURES”.

Mam nadzieję, że wyjazd ten podziałał mobilizująco na 
planowanie kariery edukacyjno-zawodowej oraz to, że każdy znalazł coś 
dla siebie.

Aleksandra Labuda, doradca zawodowy
foto: nadesłane

Mówimy „NIE” bezrobociu! 
Planujemy dalszą przyszłość edukacyjną i zawodową!

Młoda kolarka Baszty Bytów i uczennica gimnazjum w 
Kamienicy Królewskiej, Martyna Krefta z Kamienickiego Młyna, zajęła 
czołowe miejsca podczas październikowych zawodów kolarskich. 4 
października zawodnicy Baszty zajęli wysokie lokaty w Pomorskiej 
Lidze MTB Niedźwiednik w Gdańsku. Wśród nich była  Martyna, która 

zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Tydzień później, 
11 października, w Ostrzycach odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików, gdzie zawodniczka z Kamienicy jako pierwsza 
wjechała na metę. 

Kolarskie sukcesy Martyny Krefta
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Na Orliku w Sierakowicach 19 września odbył się piknik 
sportowy, którego finałowym punktem była rodzinna sztafeta na 
dystansie 50 m, a dla chętnych, których nie brakowało, 10x50 m.

Rodziny, które zawitały tego dnia na Orliku w Sierakowicach, 
zaznały moc atrakcji, miały okazję poznać takie dyscypliny jak: krokiet, 
bulle, frisbee, pluszhokej, kręgle fińskie, tenis ziemny, piłkę nożną czy 
koszykówkę oraz instrukcję prawidłowego chodzenia z kijami nordic 
walking. Przy okazji imprezy zbierano korki plastikowe dla chorego 
chłopca z Kartuz -  Pawła Drewinga. Zbiórka ta trwać będzie do 
października. W całej imprezie uczestniczyły nie tylko rodziny, ale też 
seniorzy z grupy „Pozytywnie Zakręceni” z Sierakowic oraz wolon-
tariuszki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które pomagały przy 
organizacji pikniku. 

– Pogoda dopisała – relacjonuje uczestnik pikniku. – Nie 
wiedziałem, że na tak małym obiekcie jest dostępnych tyle dyscyplin 

Skolimowska. Makieta ta bierze udział w konkursie organizowanym 
przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Impreza jest organizowana 

sportowych. Najlepszy jest pluszhokej, dyscyplina podobna do przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej wspólnie z Fundacją im. 
unihokeja, ale zamiast piłki plastikowej jest piłka pluszowa. Kamili Skolimowskiej i Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach 

Na zakończenie część uczestników stworzyła żywą makietę Europejskiego Tygodnia Sportu.
Marian Wnuk-Lipińskimłota, jakim posługują się między innymi Anita Włodarczyk czy Paweł 

Foto: nadesłane Fajdek, ale i też bohaterka pikniku, której był on poświęcony – Kamila 

Rodzinna Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej

Na pięknym obiekcie Klasyfikacja końcowa:
WIKING w Kamienicy Królew- Szkoły podstawowe dziewczęta:
skiej, w chłodny jesienny dzień 1. SP Sierakowice
2 października odbyły się elimi- 2. ZS Gowidlino 
nacje w sztafetowych biegach 3. ZS Kamienica Królewska 
przełajowych szkół podstawowych 4. ZS Tuchlino 
i gimnazjalnych. O ile w kategorii Szkoły podstawowe chłopcy:
szkół gimnazjalnych można było 1. SP Sierakowice
spodziewać się wszystkich szkół 2. ZS Tuchlino
z terenu gminy Sierakowice, to 3. SP Załakowo
wśród 11 szkół podstawowych 4. ZS Gowidlino
wystąpiło tylko 5: z Tuchlina, 5. ZS Kamienica Królewska
Sierakowic, Gowidlina, Kamieni- Gimnazja dziewczęta: 
cy Królewskiej oraz Załakowa. 1. Gimnazjum w Sierakowicach 
Reprezentanci pierwszych miejsc 2. ZS Gowidlino
z poszczególnych szkół pojadą na 3. ZS Tuchlino  
eliminacje powiatowe 16 X do 4. ZS Kamienica Królewska 
Miechucina. Okazałe puchary Gimnazja chłopcy:
ufundowane zostały przez Urząd 1. Mała Szkoła w Szopie
Gminy Sierakowice, a wręczali je 2. ZS Kamienica Królewska
opiekunowie poszczególnych 3. Gimnazjum w Sierakowicach
grup. Podziękować należy Panu 4. ZS Gowidlino
Łukaszowi Jarudze za przygotowa- 5. ZS Tuchlino
nie obiektu oraz dyrekcji ZS Ka-
mienica Królewska za pyszną her-
batę.

Marian Wnuk-Lipiński, Koordynator 
Sportu w Gminie Sierakowice

Sztafetowe biegi przełajowe

Serdecznie zapraszam na II turę Lokalnych Spotkań Eduka-
cyjnych w województwie pomorskim, które poprowadzą Animatorzy 
Eksperci projektu Akademia Animatora. Celem spotkania będzie prezen-
tacja dobrych praktyk, oferty edukacyjnej programu Nasz Orlik oraz 
zainicjowanie regionalnej sieci współpracy, dzięki której uczestnicy będą 
mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze sportu po-
wszechnego. Gościem specjalnym będzie znany trener Kacper Lacho-
wicz, który poprowadzi 90-minutowy trening metodyczny ze swojej 
dyscypliny sportu.

Spotkanie odbędzie się 24 października, w godzinach
10.00-11.30 w Szkole Podstawowej w Puzdrowie. 

Organizator spotkania: Marian Wnuk-Lipiński, Animator Ekspert
Współorganizatorzy: KS BAT Sierakowice, Gmina Sierakowice,

GOK Sierakowice

O Kacprze:
Nazywam się Kacper Lachowicz, 

ludzie wołają na mnie Kacpa. Koszykówka to 
całe moje życie. Jestem jedną z osób mających to 
szczęście, że wykonują zawodowo to, co sprawia 
im największą przyjemność. Jestem przykładem 
tego, że jeśli ciężko pracujesz i nie przejmujesz 
się marudzeniem innych na Twój temat, osiąg-
niesz to, czego pragniesz. Jako mały chłopiec 
marzyłem o graniu w NBA, jak każdy młody 

koszykarz. Nie udało się. Nie grałem nawet w Polskiej Ekstraklasie, ba, 
nawet w 1 lidze. Czy jestem więc nieudacznikiem? 

Zapraszamy na spotkanie
z Kacprem Lachowiczem
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W Dniu Papieskim 11 października Gminny Klub Sportowy 
Sierakowice, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Siera-
kowicach, Ochotniczej  Straży Pożarnej w Sierakowicach, Parafii p.w. 
św. Marcina w Sierakowicach oraz ZHP w Sierakowicach zorganizował 
już po raz piętnasty Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego - 
Sierakowice 2015 pod hasłem „Jan Paweł II Orędownikiem Życia 
Rodziny w Trzeźwości”. Biegi zostały zorganizowane, jak sama nazwa 
wskazuje, wokół Ołtarza Papieskiego ulicami: Cmentarną, Piwną, Księ-
dza Łosińskiego, Ceynowy, Dworcową i Parkową w Sierakowicach. 
Łącznie10 biegów podzielono na osiem kategorii wiekowych:
1. bieg dzieci (7-8 lat) do II klasy włącznie;
2. bieg dziewcząt do IV klasy (do 10 lat);
3. bieg chłopców do IV klasy (do 10 lat);
4. bieg dziewcząt do VI klasy (do 12 lat);
5. bieg chłopców do VI klasy (do 12 lat);
6. bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych (do 16 lat);

W kategorii chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych:7. bieg chłopców szkół gimnazjalnych (do 16lat);
dziewczęta: 1. Król Antonina - Sierakowice, 2. Bronk Wiktoria - 8. bieg główny kobiet powyżej 16 lat i bieg główny mężczyzn powyżej 
Tuchlino, 3. Klasa Anna - Mściszewice; chłopcy: 1. Groth Patryk - 16 lat. 
Żukowo, 2. Kurowski Tomasz - Kartuzy, 3. Labuda Andrzej - Szopa.
W kategorii bieg główny kobiet i mężczyzn:
w kategorii kobiet: 1. Groth Dagmara - Żukowo, 2. Bulczak Sylwia - 
Tuchlino, 2. Bulczak Natalia - Tuchlino; w kategorii mężczyzn: 1. Wnuk 
Damian - Wielki Klincz, 2.Wnuk Błażej - Wielki Klincz, 3. Hendrich 
Rafał - Sierakowice. 

Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych zostali:
W kategorii dzieci do II klasy:
dziewczęta: 1. Hermann Oliwia - Szczenurze, 2. Wolska Agata - 
Tuchlino, 3. Konkel Wiktoria - Tuchlino; chłopcy: 1. Wenta Kacper - 
Tuchlino, 2. Jóskowski Natan - Sierakowice, 3. Młyński Kacper - 
Mojusz.
W kategorii chłopcy i dziewczęta do IV klasy:
dziewczęta: 1. Konkol Adrianna - Szczenurze, 2. Wenta Julia - Tuchlino, 
3. Waleśkiewicz Natalia - Wicko; chłopcy: 1. Buśko Mateusz - 
Szczenurze, 2. Choszcz Karol - Tuchlino, 3. Pranczk Kacper - Popowo. 
W kategorii chłopcy i dziewczęta do VI klasy:

Łączna ilość wszystkich uczestników biegów ulicznych dziewczęta: 1. Ciećwierz Julia - Pruszcz Gdański, 2. Michalak Martyna - 
wyniosła 139 zawodników i zawodniczek.Mrozy, 3. Bendzmer Zofia - Lisie Jamy; chłopcy: 1. Adamczyk Kacper - 

Po zakończonych biegach poszczególnych kategorii wie-Kartuzy, 2. Lewandowski Filip - Lębork, 3. Szczepaniak Konrad - 
kowych zwycięzcom wręczono nagrody finansowe, rzeczowe, medale Szczenurze.
oraz dyplomy, a wszystkim uczestnikom i kibicom pamiątkowe znaczki 
XV Edycji Biegów Ulicznych. Zarówno uczestnicy jak i kibice zostali 
także poczęstowani drożdżówkami. 

Zawody te dały szansę spędzenia wolnego czasu w sposób 
czynny zawodnikom jak i całym rodzinom, natomiast publiczności dos-
tarczyły wielu sportowych emocji i wrażeń. 

Podczas imprezy sportowej zapewniono także promocję Gmi-
ny Sierakowice, która dofinansowała biegi. 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, kibicom, 
działaczom, współorganizatorom biegów oraz innym, którzy przyczynili 
się do organizacji tej imprezy sportowej.

Waldemar Formela
Foto: Przemysław Łagosz

XV Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego
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Współwłasność sądu rejonowego, przy którym działa komornik, chyba, że ten wybrany 
został poza właściwością ogólną, wówczas sądem właściwym będzie 

Jestem jednym z pięciu współwłaścicieli piętrowego domu Sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Ponad typowe 
w Sierakowicach. Z nieruchomości korzystają jednak wyłącznie trzy wymagania stawiane pismom procesowym skarga musi być opłacona, 
osoby. Do tej pory, z uwagi na opór pozostałych współwłaścicieli, zawierać określenie zaskarżonej czynności oraz uzasadniony wniosek
wszelkie koszty remontów, takich jak malowanie korytarza czy wy- o jej zmianę, uchylenie lub dokonanie (jeśli skarżymy bezczynność 
miana drzwi wejściowych ponosiłem sam. Obecnie dom wymaga komornika). Na złożenie skargi mamy 7 dni, których bieg - mówiąc
zmiany pokrycia dachu, co przekracza moje możliwości finansowe. w uproszczeniu - rozpoczyna się od momentu dowiedzenia się o istnieniu 
Jak przymusić pozostałych współwłaścicieli do partycypacji w kosz- podstaw do jej złożenia. Trzeba jednak pamiętać, że po myśli art. 7672 § 2 
tach utrzymania domu? Czwórka z nas jest zgodna co do tego, że k.p.c., wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego 
dom powinien zostać sprzedany, a uzyskane środki podzielone, czy ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępo-
sprzeciw jednego ze współwłaścicieli może zablokować większość? wanie lub wstrzyma dokonanie czynności.  

Podstawę prawną żądania odszkodowania stanowi art. 23 ust. 
Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 poz. 882 z późn. zm.)

kilku osobom, co do tego nie ma wątpliwości, wówczas jednak, w myśl o komornikach sądowych i egzekucji, w którym wskazuje się, iż komor-
art. 207 k.c., pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają nik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez nie-
współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym zgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu 
stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą czynności.
wspólną. Egzekwowanie obowiązków związanych z zarządem rzeczą 
wspólną oraz ponoszenie związanych z jej posiadaniem ciężarów w bra- Nowe dowody
ku porozumienia współwłaścicieli może przebiegać na drodze sądowej. 

Odnośnie sprzedaży wskazać należy co najmniej dwa Sąd I instancji nakazał mi zapłatę na rzecz Pana X prawie 
rozwiązania, pierwsze z nich to sprzedaż udziałów, możliwa po myśli art. 10.000 zł wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Moja apelacja 
198 k.c., stanowiącego, iż każdy ze współwłaścicieli może rozporządzić została oddalona, a zasądzone kwoty egzekwuje komornik. Mimo, że 
swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Drugie, sprawa wyglądała zupełnie inaczej niż przedstawiał to powód nie 
prawdopodobnie bardziej praktyczne wyjście, to wystąpienie w tej miałem żadnych dowodów, które pozwoliłby mi to wykazać. 
sprawie do Sądu, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej Wczoraj spotkałem jednak kolegę z podstawówki, który, o czym 
czynności oraz interes wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.). wcześniej nie wiedziałem, znał od mojej nieżyjącej już siostry całą 
Żądanie rozstrzygnięcia przez Sąd spraw przekraczających zakres sprawę i mógłby dowieść moich racji. Co zrobić, żeby Sąd jeszcze raz 
zwykłego zarządu oraz kwestii dotyczących rozporządzenia rzeczą zajął się moją sprawą?! Czy to w ogóle możliwe, skoro od wyroku 
wspólną winno pochodzić od współwłaścicieli, których udziały wynoszą minęły już 3 lata?!
łącznie co najmniej połowę. 

W razie wykrycia nowych okoliczności faktycznych lub 
Skarga na czynności komornika środków dowodowych, o ile od uprawomocnienia się wyroku nie minęło 

jeszcze 5 lat, przysługuje Panu środek w postaci skargi o wznowienie 
Czy mogę, a jeśli tak, to dokąd, zaskarżyć czynności postępowania. Trzeba jednak pamiętać, że na jej złożenie ma Pan tylko 3 

dokonywane przez komornika? Czy istnieje możliwość żądania miesiące, licząc od dnia, w którym dowiedział się Pan o okolicznościach 
odszkodowania za błędy komornika? faktycznych lub środkach dowodowych mających stanowić podstawę do 

wznowienia postępowania. 
Tak. Zarówno na czynność, jak i na zaniechanie komornika Składane przez Pana pismo musi spełniać warunki formalne 

przysługuje skarga, którą, o ile ustawa nie stanowi inaczej, wnosi się do właściwe dla pozwu, a ponadto, stosownie do art. 409 k.p.c., zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasad-
nienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia 
skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. 
Podstawę wznowienia w Pana przypadku stanowić będzie art. 403 § 2 
k.p.c., w którym mowa o tym, że można również żądać wznowienia
w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego 
tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności 
faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na 
wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim 
postępowaniu.

Sądem właściwym do rozpoznania Pana skargi będzie Sąd, 
który ostatnio orzekał w sprawie, czyli Sąd Okręgowy w Gdańsku. 
Proszę jednak pamiętać, iż określona w art. 403 § 2 podstawa skargi
o wznowienie postępowania nie zachodzi, jeżeli w poprzednim 
postępowaniu istniała obiektywna możliwość powołania się na okolicz-
ności faktyczne lub środki dowodowe, a zaniechanie strony w tym 
przedmiocie było następstwem jej zaniedbań, opieszałości, zapomnienia 
czy błędnej oceny potrzeby ich powołania (postanowienie SN z dnia 10 
lutego 1999 r., II CKN 807/98, Lex nr 78214, postanowienie SN z dnia 12 
lutego 2004 r., V CZ 2/04, niepubl. i postanowienie SN z dnia 25 maja 

Porady prawne
Mecenas radzi

Przez dôkã slôdë zdrzã
Na snôżé, dôwné sztërczi
I nierôz kapnie łza
Czej jem nad grobã nënczi…
Chòc słuńce je i sélô wid
To dzéń je tak kòmùdny
Jô procëm dôce mùszã jic
I procëm smùtkóm smùtny

Drëchòwi 

Janowi Drëwie
szczëré wërazë wespółczëcô pò smiercë

Matczi
skłôdô Zarząd serakòwsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

filia w Sierakowicach poszukuje rehabilitanta.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605 125 164.
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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.

Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska  Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201
zaprasza w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.30 do 17.30, w piątki i środy od 8.00 do 15.00.
Kancelaria Radcy Prawnego Julia Majkowska  Sierakowice, ul. Kartuska 1i, tel. 508-419-201
zaprasza w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.30 do 17.30, w piątki i środy od 8.00 do 15.00.

Informacja
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko- giem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
holowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
osobom uzależnionym i ich rodzinom: w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki – Porady prawne  Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek 

miesiąca od godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, czynne: od poniedziałku
Łosińskiego 1 w Sierakowicach:do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątki w godz. 13.00 – 20.00
23 października*, 27 listopada, 18 grudnia*.Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK tel. 609 180 881 
*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek 
miesiąca.– 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 – Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA 

KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609 180 
881).– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”

w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nało-

2011 r., II CZ 3/11, niepubl.). Kodeks postępowania cywilnego. Przy omawianiu kwestii zachowku na uwagę zasługuję też 
Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505(37), wyd. II, rok 2013. fakt, iż roszczenie to ulega przedawnieniu. Nie wchodząc w szczegóły 

dotyczące kwestii intertemporalnych stwierdzić należy, iż w obecnym 
Zachowek stanie prawnym stosownie do art.1007 k.c. § 1. roszczenia uprawnionego 

z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie 
Komu należy się zachowek? zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od 

ogłoszenia testamentu.
Kwestię tę reguluje art. 991 k.c., w którym mowa o tym, że: § 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupeł-

zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby nienia zachowku z tytułu otrzymanego od spadkodawcy zapisu windy-
powołani do spadku z ustawy, należy się zachowek. Warunkiem jest kacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od 
jednak spełnienie przesłanek wskazanych w paragrafie drugim tegoż otwarcia spadku.
artykułu, tj. aby uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź 

Radca Prawny Julia Majkowskaw postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci 
powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, bo wówczas przysługuje 

Pytania z dopiskiem: „Wiadomości Sierakowickie – Mecenas mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej 
radzi” proszę kierować na maila: julia_majkowska@wp.pl. Odpowiedzi potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
na przesłane w ten sposób pytania udzielamy wyłącznie na łamach Konkretne kwoty zależą od stanu faktycznego danej sprawy,
„Wiadomości Sierakowickich”. W razie dużego zainteresowania redakcja w tym regulowanej rzeczonym przepisem sytuacji osobistej upraw-
zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania.nionego. Trochę większy udział przewidziany został bowiem dla osób 

trwale niezdolnych do pracy, czy małoletnich zstępnych.

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, 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
źprzystępne ceny
źnowoczesny sprzęt
źUSG 3D

Ogłoszenia drobne

Uwaga! W każdy Poniedziałek listopada od godz. 15.00 porady są bezpłatne.Uwaga! W każdy Poniedziałek listopada od godz. 15.00 porady są bezpłatne.
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Ogłoszenia drobne

Firma KAPEO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mściszewicach zatrudni na stanowisku serwisant/ konserwator sprzętu ppoż.
Wymagania:
źmile widziane prawo jazdy kat. B.
źdyspozycyjność,
źumiejętność pracy w zespole,
źkomunikatywność,
Oferujemy:
źumowę o pracę,
źatrakcyjne wynagrodzenie,
źmożliwość rozwoju i  przyuczenia do wykonywanego zawodu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. 601 617 287
e-mail: maciej.wilczynski@kapeo.com.pl

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




