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Po raz kolejny sierakowiccy radni Szkole Podstawowej w Sierakowicach. Część 
okazali pełne zaufanie Wójtowi Gminy, funduszy na inwestycje – ponad 5,6 mln zł – 
udzielając mu absolutorium za wykonanie udało się pozyskać ze środków zewnętrznych, 
ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie nad zarówno krajowych jak i unijnych.  
uchwałą miało miejsce 29 kwietnia podczas Jak poinformował Tadeusz Kobiela, 
sesji Rady Gminy. To już 23. absolutorium niektóre z zaplanowanych inwestycji nie zos-
w samorządowej karierze sierakowickiego tały zrealizowane, gdyż nie udało się pozyskać 
włodarza. na nie dofinansowania, mimo że urząd gminy 

Przed głosowaniem skarbnik Gminy, był odpowiednio przygotowany. Powodem był 
Mariola Klinkosz, przedstawiła sprawozdanie brak konkursów ogłoszonych przez Urząd 
z wykonania budżetu za 2013 rok. Wydatki Marszałkowski w Gdańsku. Środki przezna-
wyniosły 73,9 mln zł, dochody – 72,3 mln zł, czone na te inwestycje zostały przesunięte na 
a zadłużenie na koniec roku wyniosło 25,1 mln bieżący rok. 
zł. Radni nie podjęli dyskusji nad 

Realizację ubiegłorocznych zadań zeszłorocznym budżetem i jednomyślnie prze-
inwestycyjnych szczegółowo omówił wójt głosowali wniosek komisji rewizyjnej o udzie-
Tadeusz Kobiela. Przeznaczono na ten cel lenie absolutorium budżetowego.  
ponad 16,7 mln zł. Ważniejsze z tych – Dziękuję Wam za wspólną pracę, 
inwestycji to kolejne kilometry sieci kanali- tę codzienną, samorządową robotę – dzię-
zacyjnej, budowa i remont dróg (trasa kował radnym wójt Tadeusz Kobiela. – Sami 
turystyczna w Łyśniewie, „schetynówka” widzicie, ile dobra tu z roku na rok powstaje i to 
Sierakowice – Piekiełko – Puzdrowo, droga takiego oczekiwanego: a to kościółek, a to ki-
Karczewko – Migi), sala gimnastyczna przy lometry drogi i wiele innych wspaniałych 
Szkole Podstawowej w Puzdrowie, Punkt rzeczy. Myślę, że dzięki zrozumieniu i zaufa-
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych niu, jakim mnie obdarzyliście, idzie nam zgod- Tekst i foto: AK
w Sierakowicach, boisko w Szklanej, prace nie. A tam, gdzie jest zgoda, są też efekty.
restauracyjne we wnętrzu zabytkowego 
kościoła oraz Ogród Edukacji i Rekreacji przy 

Wójt Tadeusz Kobiela z 23. absolutorium

Ogród Edukacji i Rekreacji przy Szkole osobistemu zaangażowaniu oraz autorytetowi nasza 
Podstawowej w Sierakowicach będzie nosił imię gmina mogła skorzystać z doświadczeń samorzą-
zmarłego w 2011 r. burmistrza miasta Saint- dowych jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii 
Ghislain – Freddy’ego Deghilage. Uroczystość Europejskiej. Freddy Deghilage uczulał sierakowic-
nadania imienia odbędzie się podczas gminnych kich samorządowców, że ich wszystkie działania 
dożynek w sierpniu br., w obecności delegacji winny służyć dobru lokalnego społeczeństwa. 
z partnerskiego miasta. Inicjatorami uhonoro- Podpowiadał, gdzie będzie możliwość pozyskania 
wania i uczczenia pamięci wielkiego przyjaciela dodatkowych środków finansowych na szybszy 
gminy Sierakowice są: wójt Tadeusz Kobiela oraz rozwój gospodarczy. Był dobrym duchem rozwoju 
jego zastępca Zbigniew Fularczyk, zastępca gminy Sierakowice. 
wójta. Stosowną uchwałę w sprawie nadania 

Saint Ghislain w Belgii jest partner- imienia Freddy’ego Deghilage Ogrodowi Edukacji
skim miastem Sierakowic. Osobą, która zapocząt- i Rekreacji podjęli sierakowiccy radni na kwiet-
kowała współpracę między obu lokalnymi spo- niowej sesji Rady Gminy. 
łecznościami był Freddy Deghilage. Dzięki jego 

Samorządowcy uczczą pamięć burmistrza Saint-Ghislain

Freddy Deghilage (1943-2011)
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OTWARCIE KANCELARII ADWOKACKICH
W SIERAKOWICACH

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od dnia 01.04.2014r.
na terenie Sierakowic, przy ul. Lęborskiej  4 A, I piętro (ALBIK) 
zostały otwarte filie Kancelarii:

1. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Śliwińska
tel. 607 586 555; e-mail: 
---------------------------------------------------
2. Kancelaria Adwokacka Dominika Rydlichowska
tel.668 633 443; e-mail: 
----------------------------------------------
3. Kancelaria Adwokacka Maciej Rydlichowski
tel. 668 386 450; e-mail:  
----------------------------------------------------
4. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Iwaniuk 
tel.507 193 962 ;e-mail: 
----------------------------------

Kancelarie czynne w dniach od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12.00 -17.00. W sprawach pilnych istnieje możliwość 
umówienia się na spotkanie w innym terminie niż godziny pracy 
Kancelarii, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

kancelaria@adwokatsliwinska.pl

d.rydlichowska@rydlichowski.pl

m.rydlichowski@rydlichowski.pl

iwaniukagnieszka@gmail.com

Drewniany Zabytkowy Kościół
w Sierakowicach

ul. Ks. B. Łosińskiego 1B

Zapraszamy od 1 maja do 30 września,
od wtorku do niedzieli:
wtorek 14.00 – 18.00
środa 12.00 – 18.00 

czwartek 12.00 – 18.00
piątek 12.00 – 20.00
sobota 10.00 – 18.00

niedziela 12.00 – 20.00

W ofercie dostępny jest
trójjęzyczny audioprzewodnik.

ul. Ks. B. Łosińskiego 1B

Zapraszamy od 1 maja do 30 września,
od wtorku do niedzieli:
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środa 12.00 – 18.00 

czwartek 12.00 – 18.00
piątek 12.00 – 20.00
sobota 10.00 – 18.00

niedziela 12.00 – 20.00

W ofercie dostępny jest
trójjęzyczny audioprzewodnik.
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Parkowanie na chodnikach, quadowcy, nieletnia młodzież sierakowickich kierowców, którzy zostawiają swoje samochody na 
w Ferajnie, narkotyki, sprzedaż alkoholu i papierosów nieletnim - to tylko chodnikach utrudniając tym samym poruszanie się pieszym, a zwłaszcza 
niektóre tematy poruszane podczas debaty nt. bezpieczeństwa w gminie matkom z dziećmi w wózkach, a w okresie zimowym uniemożliwiają 
Sierakowice, która odbyła się 29 kwietnia w Urzędzie Gminy. Jej or- odśnieżanie chodników służbom komunalnym. 
ganizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji
w Kartuzach. Sierakowice były trzecią gminą, po Kartuzach i Żukowie, 
gdzie zorganizowano tego typu dyskusję z udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych, radnych, sołtysów, policji, straży pożarnej, 
dyrektorów szkół i mieszkańców. 

Mieszkańcy zwrócili uwagę także na problem quadowców
i motocyklistów urządzających rajdy ulicami Sierakowic. Policja za-
apelowała, żeby zgłaszać, w których miejscach dochodzi do tego typu 
sytuacji. 

Uczestnicy debaty poruszyli wiele istotnych spraw dotyczą-
cych szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszej gminie. Jednym z pro-
blemów nurtujących mieszkańców jest sprawa narkotyków wśród mło-
dzieży, obecność nieletniej młodzieży w sierakowickim klubie oraz 
sprzedaż alkoholu i papierosów nieletnim. Jak podkreślił zastępca Ko-
mendanta Powiatowego policji, kom. Krzysztof Ulenberg, stróże prawa 
kładą duży nacisk na profilaktykę, jednak wiele zależy od rodziców, 
którzy są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i wpojenie im 
właściwych zasad. Jednocześnie komisarz zapewnił, że policja kontro-
luje wspomniany klub i jeszcze dokładniej przyjrzy się temu proble-
mowi. Jeśli zaś chodzi o narkotyki, to najczęściej ze środkami odurza-
jącymi zatrzymywane są osoby dorosłe, a nie młodzież. 

Podsumowując dyskusję starosta kartuski Janina Kwiecień 
powiedziała, że spotkanie w Sierakowicach należało do najbardziej 
rzeczowych z dotychczas zorganizowanych. – Padły bardzo rzeczowe 
wypowiedzi, konkretne wnioski i zapytania. Widać, że jesteście państwo 
zainteresowani tym, co się dzieje wokół nas – powiedziała Janina 
Kwiecień i zapewniła, że wszystkie uwagi i wnioski zostały zanotowane
i trafią do rozpatrzenia przez odpowiednie wydziały i służby.

Tekst i foto: AK

Dominującym tematem było jednak bezpieczeństwo na 
drogach. Zdaniem mieszkańców najbardziej niebezpieczniym miejscem 
na drogach w gminie jest odcinek Gowidlino-Kawle, gdzie brakuje 
chodnika dla pieszych, a jest to trasa pokonywana przez dzieci w drodze 
do i ze szkoły. Starosta Janina Kwiecień zwróciła uwagę, że niezbędne 
jest przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Mojuszu,
w okolicy szosy prowadzącej do Mojuszewskiej Huty. To trasa do szkoły 
dla uczniów z tej miejscowości. Radny Mirosław Kuczkowski zapytał, 
czy jest możliwość, aby policjanci z kartuskiej drogówki mogli kierować 
ruchem na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej także w godzinach 
popołudniowego szczytu, czyli od 16.00 do 18.00. Kom. Krzysztof 
Ulenberg przyznał, ze taka możliwość istnieje. Z kolei zastępca wójta 
Zbigniew Fularczyk zwrócił uwagę na specyficzny sposób parkowania 

Debata o bezpieczeństwie w gminie Sierakowice

05 (287) maj 2014
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Już po raz trzeci od momentu wstą- 5. ŁAGUS Marcin Tadeusz 9. MIRONOWICZ Mirosław
pienia Polski do Unii Europejskiej będziemy 6. GUZOWSKA Marzena Beata 10. HEROLD-WĄS Lucyna
wybierać naszych przedstawicieli do Parla- 7. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr
mentu Europejskiego na kolejną pięcioletnią 8. GIEŁDON Piotr Tadeusz KW Prawo i Sprawiedliwość
kadencję. Prezydent RP zarządził wybory na 9. KULASIEWICZ Agata 1. FOTYGA Anna Elżbieta
25 maja. 10. MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA 2. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena

W Polsce wybierzemy 51 eurode- Dorota Elżbieta 3. ŻYNDA Zenon Henryk
putowanych, a w Parlamencie Europejskim 4. SIKORA Danuta Teresa
zasiądzie ich łącznie 751, wybranych spośród KW Partia Zieloni 5. KLAWITER Jan Andrzej
wszystkich 28 krajów członkowskich. Polska 1. JACHLEWSKA Elżbieta 6. SELLIN Jarosław Daniel
została podzielona na 13 okręgów wybor- 2. KRYDA Marek Andrzej 7. KILIAN Jan
czych. Okręg nr 1 obejmuje obszar woje- 3. DEMCZUK Marzena 8. STROCIAK Marek Roman
wództwa pomorskiego, a siedziba Okręgowej 4. PASTUSIAK Tadeusz Jan 9. STANULEWICZ Katarzyna Barbara
Komisji Wyborczej znajduje się w Gdańsku. 5. BANIECKA Ewa Cecylia 10. BARZOWSKI Jerzy
Na Pomorzu do rozdania są trzy euroman- 6. KOTLARZ Piotr Wojciech
daty, a o głosy wyborców walczyć będzie 102 7. KWIATKOWSKA Monika Alicja KWW Ruch Narodowy
kandydatów, w tym sześcioro z powiatu kar- 8. WIĘCEK Hieronim Antoni 1. PAŁASZ Tomasz Jakub
tuskiego. Są to: Paula Altmann z Lnisk (KW 2. ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof
Demokracja Bezpośrednia), Hieronim Wię- KW Platforma Obywatelska RP 3. DZIADUL Piotr Tomasz
cek z Niesiołowic (KW Partia Zieloni), Hen- 1. LEWANDOWSKI Janusz 4. PIASECKA Dorota Magdalena
ryka Krzywonos-Strycharska z Glincza (KW 2. KRZYWONOS-STRYCHARSKA 5. KRUPA Łukasz
Platforma Obywatelska), Łukasz Grzędzicki Henryka 6. MARCINKOWSKA Aleksandra
z Szymbarka (KW Platforma Obywatelska), 3. KOZŁOWSKI Jan 7. TACKOWIAK Irena Aleksandra
Susana Alegre Raso z Żakowa (KKW Europa 4. CHRZANOWSKA Beata 8. ZALESIŃSKA Dominika
Plus Twój Ruch) i Irena Tackowiak z Chmiel- 5. ŚWILSKI Ryszard 9. BŁASZKOWSKI Piotr Jan
na (KWW Ruch Narodowy).   

6. LESZCZYŃSKA Jolanta 10. KOZIEŁ Andrzej Mirosław
W wyborach do Parlamentu Euro-

7. GRZĘDZICKI Łukasz
pejskiego głosować można tylko na jedną 

8. ROGOWIEC Katarzyna KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 
listę kandydatów. Prawidłowe głosowanie 

9. KULAS Jan Unia Pracy
polega na postawieniu znaku „x” w kratce

10. WAŁĘSA Jarosław 1. PASTUSIAK Longin Hieronim
z lewej strony obok nazwiska jednego

2. OSTROWSKA Małgorzata Teresaz kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się 
KW Polska Razem Jarosława Gowina 3. BANACH Jolanta Mariajego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. 
1. HAMBURA Stefan Józef 4. STRZAŁA Krystyna ZofiaPostawienie znaku „x” w kratce obok naz-
2. ZWARA Piotr Roman 5. STĄSIEK Jan Antoniwisk kandydatów z różnych list, lub nieposta-
3. KOZŁOWSKI Jan 6. GONTAREK Piotr Pawełwienie znaku „x” w żadnej kratce, powoduje 
4. LABUDA Maria Barbara 7. WOJCIECHOWSKI Henryknieważność głosu.
5. SZRAMOWSKI Wojciech 8. MACIEJEWSKA Beata KatarzynaLokale wyborcze będą czynne
6. NOWAKOWSKA Sylwia Magdalena 9. TUMA Tadeusz Jerzyw godzinach od 7.00 do 21.00. Obwodowe 
7. KOTAS Wojciech Tomasz 10. SEROCKA Ewa Aleksandrakomisje wyborcze powołane na terenie 
8. SIUDEK MałgorzataGminy Sierakowice rozpoczynają pracę
9. GŁADYSZ Anna Marta KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobrow dniu głosowania o godzinie 6.00.
10. JAWORSKI Karol Artur 1. STECKIEWICZ KrzysztofOto lista kandydatów z okręgu nr 1:

2. KĘPKA Teresa
KW Polskie Stronnictwo Ludowe 3. PLOTZKE Kazimierz JulianKW Demokracja Bezpośrednia
1. STĘPNIAK Andrzej 4. KURSKA Anna Maria1. PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz
2. BUJANOWICZ Stanisława 5. JAWORSKI Adam Marek2. RZEPKA Szymon Stanisław
3. ADAMOWICZ Dariusz 6. MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław3. MIETKOWSKI Karol
4. DOMBROWSKI Bogdan 7. ROGOWSKA Małgorzata Ewa4. WESOŁA Joanna Małgorzata
5. SZATKOWSKI Radosław 8. ZAWADA Andrzej Robert5. ALTMANN Paula
6. WĄSIKOWSKI Leszek 9. KRÓL Maria Kazimiera
7. KOSEWSKA Danuta 10. PILKIEWICZ OlenaKKW Europa Plus Twój Ruch
8. SAHAJDAK Jadwiga1. GARDIAS Dorota

2. KOWALSKI Maciej Tomasz
3. ABRAMOWICZ Marta Magdalena
4. DEPCZYŃSKI Rafał Piotr
5. NAWROT Gabriela Jolanta
6. MUŻA Wojciech Romuald
7. ALEGRE RASO Susana
8. MILEWCZYK Jarosław Andrzej
9. PAWŁOWSKA Magdalena
10. BAUĆ Piotr Paweł

KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-
Mikke
1. DZIAMBOR Artur Erwin
2. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian
3. MARUSIK Elżbieta Maria
4. KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz

25 maja wybieramy europarlamentarzystów
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 ROKU
w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów 

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
                               

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 
z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

00 00W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7  do 21  .
 
 

Na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej powstanie sygnalizacja świetlna 

Numer 
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

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 
30 (lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

3 sołectwo : Mrozy, Sierakowska Huta, miejscowość 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 

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

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 7

5 sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Puzdrowo, miejscowość 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
 

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 5
 

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

Remiza OSP
w Kamienicy Królewskiej
ul. Królewska 10

8 sołectwo: Bącka Huta, Mojusz Szkoła Podstawowa w Mojuszu 23

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

Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach Nr 60 A
(lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

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

Zespół  Szkół 
w Tuchlinie Nr 16B

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

Wójt Gminy
Tadeusz Kobiela

05 (287) maj 2014



INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 5
w Puzdrowie

Obwodowa Komisja Wyborcza
w obwodzie głosowania Nr 1 w Sierakowicach

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 6
w Gowidlinie

Obwodowa Komisja Wyborcza
w obwodzie głosowania Nr 2 w Sierakowicach

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 7
w Kamienicy Królewskiej

 Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 3
w Sierakowicach 

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 8
w Mojuszu

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 4
w Sierakowicach

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 9
w Lisich Jamach

7

c.d.

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Gafka Angelika Maria Puzdrowo Urząd Gminy 
83-340 
Sierakowice ul. 
Lęborska Nr 30

2. Wenta Patrycja Gowidlino

3. Łęcka Katarzyna Zofia Sierakowice

4. Bulczak Maria Janina Sierakowice

5. Piekarska Angelika Sierakowice

6. Klasa Teresa Sierakowice

7. Lewna Fabian Marek Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Recław Eugenia Jadwiga Sierakowice Gminny 
Ośrodek Kultury 
83-340 
Sierakowice ul. 
Kartuska Nr 27

2. Jabłońska Kornelia Sierakowice

3. Łęcka Aleksandra Maria Sierakowice

4. Kulwikowska Irena Jadwiga Tuchlino

5. Kotlenga Maria Sierakowice

6. Kitowska Patrycja Barbara Paczewo

7. Okroj Bogumiła Lisie Jamy

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Syldatk Monika Maria Sierakowice Szkoła 
Podstawowa 83-
340 Sierakowice 
ul. Kubusia 
Puchatka Nr 7

2. Jabłoński Mateusz Sierakowice

3. Ramczyk Anna Beata Sierakowice

4. Mielewczyk Iwona Paczewo

5. Fularczyk Błażej Sierakowice

6. Kwiecień Marcin Sierakowice

7. Piotrowska Izabella Maria Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Gilmajster Stanisław Puzdrowo Szkoła 
Podstawowa w 
Puzdrowie 
Puzdrowo Nr 32

2. Sikora Ewa Puzdrowo

3. Woźniak Małgorzata Łyśniewo Sier.

4. Klejna- Czaja Sylwia Barbara Puzdrowo

5. Formela Teresa Ewa Sierakowice

6. Klasa Henryk Franciszek Sierakowice

7. Zblewska Żaneta Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Recław Amelia Sierakowice Zespół Szkół 83-
341 Gowidlino 
ul. 
Wyszyńskiego 
Nr 5

2. Zengerska Katarzyna Joanna Gowidlino

3. Wenta Jarosław Marek Gowidlino

4. Cymerman Agata Elżbieta Sierakowice

5. Formela Agata Bogumiła Łysniewo 

6. Stark Aleksandra Maja Gowidlino

7. Wróblewski Adam Stanisław Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Reclaf Stanisław Sierakowice Remiza 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Kamienicy 
Królewskiej ul. 
Królewska Nr 10

2. Łangowski Kazimierz 
Grzegorz

Gowidlino

3. Wenta Rafał Jan Gowidlino

4. Zengerski Piotr Krzysztof Gowidlino

5. Reiter Patrycja Barbara Mojusz

6. Kostuch Zbigniew Migi

7. Reclaf Jerzy Jan Mojusz

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Mielewczyk Szymon Sierakowice Szkoła 
Podstawowa w 
Mojuszu Mojusz 
Nr 23

2. Dworak Wioletta Joanna Pałubice

3. Łęcka Maria Anna Sierakowice

4. Formela Monika Małgorzata Łyśniewo 

5. Formela Kinga Maria Łyśniewo 

6. Breza Kazimiera Sierakowice

7. Młyńska Janina Agnieszka Mojusz

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Mielewczyk Beata Teresa Sierakowice Szkoła 
Podstawowa
w Lisich Jamach 
Lisie Jamy 60 A

2. Dworak Andrzej Michał Pałubice

3. Węsierska Paulina Sierakowice

4. Kostuch Maria Barbara Sierakowice

5. Młyńska Maria Mojusz

6. Mańska Justyna Maria Jelonko

7. Dąbrowska-Konkol Aleksandra Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Warmowska Iwona Ewa Szklana Zespół Szkół 
Ponadgimnaz-
jalnych
83-340
Sierakowice
ul. Dworcowa 3

2. Sikora Ewelina Maria Puzdrowo

3. Gojtowska Weronika Teresa Sierakowice

4. Laska Mariusz Ryszard Sierakowice

5. Kotlenga Witold Józef Sierakowice

6. Paracki Paweł Andrzej Sierakowice

7. Gliszczyńska Aleksandra 
Maria

Sierakowice

Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 5 maja 
2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

w gminie Sierakowice zostały powołane obwodowe komisje 
wyborcze dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do 
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 

roku, w następujących składach:
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Kim jest policjant dzielnicowy i jakie są jego obowiązki? Kto 
jest dzielnicowym w mojej okolicy? Jak się z nim skontaktować
i w jakiej sytuacji? – Zapewne wielu mieszkańców gminy Sierakowice 
zadaje sobie tego typu pytania. W związku z tym po raz kolejny na 
naszych łamach przedstawiamy funkconariuszy dzielnicowych peł-
niących swoje obowiązki na terenie gminy.  

– Dzielnicowy jest jak lekarz pierwszego kontaktu – mówi aspi-
rant sztabowy Stefan Karcz, kierownik ogniwa prewencji Komisariatu 
Policji w Sierakowicach, który także nadzoruje działania dzielni-
cowych. – Jeżeli są problemy, nie tylko na płaszczyźnie przestępstw 
czy wykroczeń, ale nawet osobiste, z którymi dana osoba nie może 
sobie poradzić, to u dzielnicowego można uzyskać informację
i poradę, gdzie szukać pomocy w konkretnym przypadku. Nigdy nie 
zdarzyło się, aby osoba, która potrzebuje pomocy jej nie otrzymała. 

Dzielnicowy, tak jak pozostali funkcjonariusze policji pełni 
służbę w różnych porach i w przypadku jego nieobecności informacją
i pomocą służą pozostali policjanci z Komisariatu Policji w Siera-
kowicach. Można się z nimi skontaktować dzwoniąc pod numer tel.
58 685 21 52. Pomoc można uzyskać także dzwoniąc pod numer 
alarmowy 997, gdzie zgłoszenia przyjmuje dyżurny policjant 
Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.  

Komisariat Policji w Sierakowicach jest w powiecie drugą co do 
wielkości jednostką pod względem obszaru i ilości funkcjonariuszy – 
pracuje ich tu szesnastu w tym dwóch dzielnicowych. 

– Są u nas wszystkie wydziały niezbędne do rozwiązywania 
problemów mieszkańców: jest zespół kryminalny, zespół dzielni-
cowych, zespół patrolowo-interwencyjny i zespół ds. wykroczeń – in-
formuje asp. szt. Stefan Karcz. – Poza tym nasza jednostka jest w dużej 
mierze wspomagana przez Komendę Powiatową Policji w Kartuzach 
przez wydział ruchu drogowego, którego tu w Sierakowicach nie ma. 

Gmina Sierakowice podzielona jest na dwa rejony – IX i X – i do 
każdego przydzielono jednego dzielnicowego. Granica rejonów w Sie-
rakowicach przebiega ulicami Kartuską i Lęborską, które należą do 
rejonu numer IX. Szczegóły obrazuje załączona mapa oraz poniższy 
wykaz ulic i miejscowości.

Rejon IX, w którym dzielnicowym jest asp. szt. Jarosław 
Pyszka, obejmuje następujące ulice w Sierakowicach: Abrahama, 
Andersa, Brzozową, Ceynowy, Derdowskiego, Dworcową, Fredry, 
Kartuską, Krótką, Kwiatową, Lammka, Legionów, Leśną, Lęborską, 
11 Listopada, Łosińskiego, Maczka, Majkowskiego, Matejki, 
Mirachowską, Nowe Osiedle, Okrężną, Orzeszkowej, Parkową, 
Peplińskiego, Piwną, Prusa, Reja, Rynek, Sienkiewicza, Skarpową, 
Skłodowskiej, Sosnową, Spacerową, Spokojną, Stolema, Stwosza, 
Wiejską, Wojska Polskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Wyszyń-
skiego, Zaciszną, Zieloną oraz miejscowości gminy: Bącką Hutę, 
Bukowo, Ciechomie, Długi Kierz, Kamienicę Królewską, Kamienicę 
Młyn, Karwację, Kokwino, Koryto, Kukówkę, Leszczynki, Lisie Ja-
my, Łączki, Migi, Mojusz, Mojuszewską Hutę, Mrozy, Nowalczysko, 
Olszewko, Paczewo, Patoki, Pałubice, Polejańską, Poręby, Przylesie, 
Szklaną, Skrzeszewo, Sosnową Górę, Starą Maszynę, Szopę, Welk, 
Wygodę Sierakowską, Załakowo. Telefon kontaktowy w Komisariacie 
Policji w Sierakowicach: 58 685-21-64.

Rejon X, w którym dzielnicowym jest mł. asp. Jarosław Socha 
obejmuje następujące ulice w Sierakowicach: Chłopską, Cichą, 

Poznaj swojego dzielnicowego

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 10 Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 11
w Tuchlinie w Sierakowicach

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce  zam. Siedziba Komisji

1. Damaszk Justyna Puzdrowo Gimnazjum 83-
340 Sierakowice 
ul. Spacerowa 
Nr 14

2. Konkel Ewelina Gowidlino

3. Hebel Natalia Barbara Sierakowice

4. Lidzbarska Barbara Teresa Skrzeszewo

5. Piekarski Łukasz Józef Sierakowice

6. Landowska Katarzyna 
Grażyna

Bukowo

7. Gruba Roman Sierakowice

Lp. Nazwisko i imię imiona Miejsce zam. Siedziba Komisji

1. Cyman Bernard Leon Sierakowice Zespół Szkół w 
Tuchlinie 
Tuchlino Nr 16B2. Gliszczyńska Dorota 

Krystyna
Lemany

3. Olszewska Iwona Kujaty

4. Gliszczyńska Bożena Sierakowice

5. Lisewska Teresa Maria Tuchlino

6. Jóskowski Jarosław Jan Mojusz

7. Formela Artur Sierakowice

Asp. szt. Stefan Karcz – kierownik ogniwa prewencji

Asp. szt. Jarosław Pyszka – dzielnicowy rejonu nr IX

Mł. asp. Jarosław Socha – dzielnicowy rejonu nr X

05 (287) maj 2014
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Czapiewskiego, Gryfa Pomorskiego, Dębową, Hallera, Jana Pawła II, mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
Jeziorną, Kaszubską, Klonową, Kochanowskiego, Kopernika, Kolejnym zadaniem dzielnicowego jest realizowanie zadań z zakresu 
Kościerską, Krasickiego, Kubusia Puchatka, Lipową, Łąkową, profilaktyki społecznej poprzez współpracę z wszystkimi insty-
Mickiewicza, ks. Jana Nowickiego, ks. Popiełuszki, Ogrodową, Orła tucjami, które są w tym zakresie powołane (szkoły, gminne ośrodki 
Białego, Piłsudskiego, Podgórną, Pogodną, Polną, Przedszkolną, kultury, gminne ośrodki pomocy społecznej itp.). Zadanie dziel-
Sambora, Słoneczną, Słowackiego, Słupską, Sobieskiego, Sportową, nicowego polega także na ściganiu sprawców przestępstw i wykro-
Sychty, Św. Floriana, Widokową, Zalesie, Zielone Wzgórze, Źródlaną, czeń, kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązu-
os. Wichrowe Wzgórze oraz miejscowości gminy: Amerykę, Borowy jącego oraz przepisów prawa miejscowego np. przepisów porząd-
Las, Dąbrowę Puzdrowską, Dolinę Jadwigi, Gowidlino, Jagodowo, kowych i tych wynikających z uchwał rady gminy. Podstawową formą 
Janowo, Jelonko, Kamienicka Huta, Kamionka, Karczewko, Karłowo, pełnienia służby przez dzielnicowego jest obchód – dzielnicowy przez 
Kawelki, Kowale, Kujaty, Lemany, Łyśniewo Sierakowickie, większość swojego czasu pracy (do 80%) znajduje się w swoim 
Moczydło, Nową Amerykę, Piekiełko, Puzdrowo, Puzdrowski Młyn, rejonie. Może to być obchód pieszy lub za pomocą środka transportu.  
Rębienicę, Sierakowską Hutę, Smolniki, Srocze Góry, Starą Hutę, Wydawać by się mogło, że dwóch dzielnicowych na tak duży 
Szramnicę, Tuchlinek, Tuchlino, Zarębskę. Z dzielnicowym można się obszar jak gmina Sierakowice, liczący ponad 18 tys. mieszkańców, to 
skontaktować dzwoniąc do Komisariatu Policji w Sierakowicach pod mało, ale jak zapewnia asp. szt. Stefan Karcz na chwilę obecną liczba 
numer: 58 685-21-65. etatów jest wystarczająca. 

Policjant dzielnicowy w swoim rejonie jest odpowiedzialny za Jeśli zaś chodzi o rodzaj interwencji najczęściej podejmowa-
wszystko – służbę prewencyjną i kryminalną. Jednym z jego nych przez policjantów dzielnicowych to są ich dwa rodzaje: 
ważniejszych zadań jest współpraca z mieszkańcami podległego interwencje, które mają bezpośredni związek z ujawnieniem 
rejonu. Policjant powinien wiedzieć, jakie na jego terenie występują wykroczenia lub przestępstwa i drugi rodzaj to profilaktyka społeczna
zagrożenia i patologie społeczne. Do jego obowiązków należy także i pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych. Dzielnicowy jest 
współpraca i kontakty ze szkołami i instytucjami takimi jak gminne pierwszym kontaktem w przypadku np. przemocy w domu czy alko-
ośrodki pomocy społecznej, centra interwencji kryzysowej, gminna holizmu. 
komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, zespoły inter- – Jeśli chodzi o przemoc domową to w tej chwili najwięcej czasu 
dyscyplinarne. Służy pomocą rodzinom, w których występują takie poświęca się na zadania związane procedurą zakładania Niebieskiej 
patologie jak alkoholizm, przemoc domowa itp. Karty – kontynuuje asp. szt. Stefan Karcz. –  Zjawiskiem przemocy

– Zadania dzielnicowego wynikają z zarządzenia nr 528 w rodzinie oprócz policji zajmuje się powołany w każdej gminie zespół 
Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania interdyscyplinarny działający przy gminnych ośrodkach pomocy spo-
zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych – mówi łecznej. Jego członkami są także dzielnicowi. Poza tym policjanci 
asp. szt. Stefan Karcz. – Do zadań dzielnicowego należy w szcze- dzielnicowi biorą udział w prelekcjach dla uczniów w szkołach 
gólności prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu realizując szeroko pojęte zadania profilaktyczne. 

Tekst i foto: AKsłużbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń 

Drewniany
Zabytkowy Kościół

X

IX

X

IX
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W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór 
krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdro-
wienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały 
czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy wśród 22 
milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć szansę 
na znalezienie dawcy dla pacjentów organizujemy Dzień Dawcy Szpiku 
w Sierakowicach wraz z paniami: Kariną Wentą, Marzeną Cyperską oraz 
Małgorzatą Labudą.

Rejestracja potencjalnych dawców:
Data: 8 czerwca 2014
Godziny: 09:00 – 17:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy
Adres: Kubusia Puchatka 7, Sierakowice Na etapie pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej 

lub szpiku z talerza kości biodrowej dawca nie ponosi żadnych kosztów. 
Kto może zostać dawcą? Zarejestrować może się każdy Zwracane są wszystkie koszty dojazdu do kliniki, ewentualnego pobytu 

zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 w hotelu, koszty nieobecności w pracy, ewentualne koszty opieki nad 
kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przepro- dziećmi w czasie zabiegu, etc. Należy pamiętać, że zostanie dawcą jest 
wadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza wolontaryjne i ustawowo nie może być z tego tytułu pobierane 
z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej wynagrodzenie, zwracane są natomiast wszelkie koszty poniesione przez 
z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną dawcę.
określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod 3. O czym powinna pamiętać osoba, która decyduje się na dołączenie 
genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy do bazy i zostanie  potencjalnym dawcą?
dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, Zostanie potencjalnym dawcą to bardzo poważna decyzja, 
powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. którą podejmujemy na całe życie. Należy pamiętać o tym, że rejestracja 

Nie musisz zapłacić za swoją rejestrację, jednak jej koszt zajmuje chwilę, a pobranie 4 ml krwi bądź wymazu z policzka nie boli, 
wynosi 250 zł. Fundacja DKMS Polska potrzebuje wsparcia finan- ale kiedyś, za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat dawca może otrzymać 
sowego, by pokryć koszty rejestracji, dlatego jeśli możesz, sfinansuj telefon z informacją, że jest pacjent, któremu być może można uratować 
częściowo jej koszt. Darowiznę można przekazać na nr konta: życie. Jest to moment, w którym możemy zrezygnować. Jednak lepiej nie 
86 1240 6292 1111 0010 4159 8437. rejestrować się, jeśli miałoby się okazać, że wśród ponad 22 000 000 

Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców dawców na świecie to właśnie my możemy uratować komuś życie.
szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych i przebadanych jest ponad Istnieją dwie metody pobrania – pierwsza stosowana w około 
475 000 (marzec 2014) potencjalnych dawców szpiku, a już 1 063 80% pobrań, zarówno w Polsce, jak i na świecie, to pobranie komórek 
(marzec 2014) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając macierzystych z krwi obwodowej, druga - to pobranie szpiku z talerza 
szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Fundacja kości biodrowej. O metodzie pobrania decyduje lekarz dokonujący 
DKMS Polska została zarejestrowana 28 listopada 2008 roku, jednak przeszczepienia u pacjenta. Zanim dojdzie jednak do pobrania, dawca 
działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku. musi przejść badania, których celem jest sprawdzenie jego stanu zdrowia, 

Organizatorki sierakowickiego Dnia Dawcy Szpiku zarówno pod kątem bezpieczeństwa dla pacjenta, jak i samego dawcy.
zorganizowały konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu W momencie ostatecznego potwierdzenia, że może dojść do prze-
powiatu kartuskiego na spot reklamowy „Zostań dawcą szpiku”. szczepienia zarówno dawca jak i pacjent przygotowywani są do prze-
Nadesłane filmy już pod koniec maja będą dostępne w serwisie szczepu. Na pięć dni przed przeszczepieniem pacjent dostaje chemio-
społecznościowym Facebook: terapię, która ma spowodować obniżenie jego odporności do zera, po to, 
 . aby jego organizm przyjął komórki obce. Jeśli na tym etapie dawca by się 

wycofał lub z jakiegokolwiek powodu nie mogłoby dojść do pobrania,
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. a w efekcie do przeszczepienia, życie pacjenta byłoby zagrożone.
1. Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na to, by W przypadku pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej, na 
zostać dawcą szpiku? pięć dni przed pobraniem dawca przyjmuje zastrzyki stymulujące 

Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, produkcję komórek macierzystych szpiku, skąd przedostają się do krwi 
które chcą pomóc innym boi się, że ratując komuś życie narażają swoje. obwodowej, a następnie są z niej bezpośrednio pobierane. Zastrzyki robi 
Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku kostnego. Duża strzy- dwa razy dziennie sam dawca, albo podskórnie poniżej pośladków, albo 
kawka, zastrzyk w kręgosłup i paraliż. Tymczasem jest to nieprawda. w brzuch. Robione są cieniutką, ok. 1cm długości igiełką, przy czym 
Drugim czynnikiem są oczywiście finanse. Badania potencjalnych wrażenie jest takie, jak przy ukąszeniu komara. Samo pobranie komórek 
dawców kosztują i nie są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, tylko odbywa się na drodze tzw. aferezy, jest to zabieg przypominający 
ze środków własnych Fundacji (darowizny od instytucji i osób pry- autotransfuzję. Siedząc lub leżąc mamy wbite igły, jedną w zgięcie 
watnych). łokciowe, drugą w nadgarstek. Z przetaczanej krwi separowane są ko-
2. Czego ludzie najczęściej się obawiają ? mórki macierzyste. Cały zabieg trwa maksymalnie 4 godziny, a ilość 

Z doświadczenia wiemy, że Ci, którzy chcą pomóc innym pobranego płynu to mniej niż puszka Coca-Coli. Po kilku godzinach 
obawiają się przede wszystkim o własne zdrowie i życie. A tak naprawdę odpoczynku możemy już normalnie funkcjonować, nie odczuwając 
zostanie dawcą szpiku, to jedyne bycie dawcą, które nie wiąże się praktycznie żadnych skutków ubocznych.
z oddaniem czegoś kosztem nas samych – jak to jest np. w przypadku Druga metoda, czyli pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, 
oddania nerki, czy wykorzystania narządów w przypadku stwierdzenia wymaga już ok. dwudniowego pobytu w szpitalu, ponieważ zabieg 
śmierci klinicznej dawcy. wykonywany jest w pełnym znieczuleniu. Dawca przyjmowany jest na 

Ludzie, którzy chcą zostać dawcami szpiku obawiają się, że oddział wieczorem w dniu poprzedzającym pobranie, następnego dnia 
będzie związane to z kosztami. Na etapie rejestracji i badania materiału rano odbywa się zabieg, który wraz z narkozą trwa maksymalnie 
genetycznego w celu określenia cech zgodności antygenowej, na pod- godzinę. W trakcie zabiegu dawca leży na brzuchu, a dwóch lekarzy 
stawie których poszukuje się zgodnego genetycznie bliźniaka, dawca nie równolegle pobiera szpik z talerza kości biodrowej (dwa dołeczki, które 
ponosi kosztów badania. Jeśli oczywiście ktoś może wesprzeć Fundację każdy ma powyżej pośladków). Następnego dnia po zabiegu dawca 
i oprócz rejestracji pokryć koszty badania, to jesteśmy bardzo wdzięczni. wypuszczany jest do domu. Szpik regeneruje się w ciągu dwóch tygodni.
Natomiast wsparcie finansowe nie jest warunkiem dokonania rejestracji. Ważne również, żeby informować DKMS o wszelkich zmia-

https://www.facebook.com/events/268799869967504/

Dzień Dawcy Szpiku w Sierakowicach z Fundacją DKMS Polska 

05 (287) maj 2014

https://www.facebook.com/events/268799869967504/
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nach adresowych (chodzi tutaj o jak najszybszy kontakt), czy ewentu- ponad 37 000 dawców. Każdy z dawców zarejestrowanych w Fundacji 
alnych zdrowotnych, a w przypadku kobiet o ciąży i ewentualnym ter- DKMS jest ubezpieczony, każdy przez pięć lat od momentu pobrania jest 
minie porodu. Kobiety w ciąży mogą dokonać rejestracji, jednak kobiety monitorowany pod kątem stanu zdrowia. Więc tak naprawdę, biorąc pod 
spodziewające się dziecka są blokowane w bazie Fundacji na okres ciąży uwagę nasze 22-letnie doświadczenie oraz ilość dawców, którzy fizycz-
oraz na 6 miesięcy po porodzie. nie zostali dawcami, nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że są jakieś 
4. Dołączając do bazy dawców DKMS stajemy się potencjalnym obciążenia dla zdrowia dawcy.
dawcą dla pacjentów w Polsce, czy na całym świecie? 6. Ilu dawców w Polsce zostało już zarejestrowanych za pośred-

Dołączając do bazy dawców Fundacji DKMS Polska możemy nictwem DKMS Polska?
zostać dawcą dla pacjenta zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek na W ciągu niemal pięciu lat naszej działalności zarejestro-
świecie. Fundacja DKMS Polska zarządza pełnymi danymi osobowymi waliśmy i przebadaliśmy ponad 445 000 potencjalnych dawców. To
dawców, jak również danymi sensytywnymi, czyli dotyczącymi stanu w dalszym ciągu kropla w morzu potrzebujących, ale to kolejnych
zdrowia. Zbiór danych osobowych prowadzonych przez Fundację 445 000 (styczeń 2014) potencjalnych szans na nowe życie. Ponad
DKMS Polska wpisany jest do księgi rejestrowej w GIODO (Główny 1000 osób (luty 2014) z bazy Fundacji DKMS Polska oddało swoje 
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) pod numerem 077862. Dane komórki macierzyste ratując życie pacjentom zarówno w Polsce jak i na 
dawców w postaci anonimowej (wiek, płeć, wyniki typowania anty- świecie. Dla porównania w Niemczech, państwie o dwukrotnie wyższej 
genów HLA) są przekazywane do bazy światowej BMDW. Potencjalny populacji, jest ponad 4 600 000 potencjalnych dawców, podczas kiedy
dawca z Polski dostępny jest dla pacjenta z Niemiec, Australii, czy w Polsce niewiele ponad 500 000.
Norwegii, tak samo jak potencjalny dawca z USA, Francji, czy też Włoch 7. Czy dawcy są ubezpieczeni?
może uratować życie pacjentowi z Polski. Tak, dawcy są ubezpieczeni, i to już w momencie dokony-
5. Jakie jest faktyczne obciążenie dla zdrowia dawcy, który ma wania rejestracji. Podczas rejestracji każdy dawca jest ubezpieczony na 
„genetycznego bliźniaka” i decyduje się na oddane swoich komórek kwotę 50 000 Euro, a w momencie zapytania o dawcę i uruchomienia 
macierzystych? procedury pobrania komórek macierzystych bądź szpiku każdy dawca 

Fundacja DKMS Polska ma swoje korzenie w Niemczech, ubezpieczony jest na kwotę 150 000 Euro. 
gdzie działa od 21 lat. W tym czasie DKMS zaczął działać w USA

materiały nadesłane; Fundacja DKMS Polskai Polsce, stał się największą bazą potencjalnych dawców na świecie 
liczącą ponad 3 500 000 potencjalnych dawców. Swoje komórki oddało 

Trzy lata temu z inicjatywy Kariny Wenta – nauczycielki Po jakim czasie od momentu rejestracji odebrał Pan 
z sierakowickiej podstawówki – zorganizowano w Sierakowicach Dzień telefon z informacją, że Pański szpik jest potrzebny? Spodziewał się 
Dawcy Szpiku. W bazie fundacji DKMS zarejestrowało się wówczas 348 Pan, że nastąpi to tak szybko?
potencjalnych dawców komórek macierzystych. Wśród nich był Marcin Po trzech miesiącach otrzymałem kartę dawcy, a po kolejnych 
Klawikowski, który już wkrótce miał możliwość wprowadzenia trzech odebrałem telefon z Fundacji z pytaniem, czy nadal chcę oddać 
deklaracji w czyn. Pan Marcin ma 26 lat i pochodzi z Sierakowic. Jest komórki macierzyste. Niestety, okazuje się, że wiele osób – ok. 30% – 
ratownikiem medycznym, stażakiem-ochotnikiem i honorowym dawcą mimo wcześniejszej deklaracji - w takiej sytuacji odmawia. Ja nadal 
krwi. Dwa lata temu uratował życie pacjentce chorej na białaczkę, ale podtrzymałem swoją decyzję i pani z Fundacji poinformowała mnie, iż 
swego czynu nie traktuje w kategorii bohaterstwa. dopasowali do mnie aż trzech pacjentów. Co prawda zgodność wynosiła 
– Jestem zwykłym człowiekiem – mówi o sobie. 40-50% i dopiero po szczegółowych badaniach wybrano konkretną 

Dlaczego 3 lata temu, podczas Dnia Dawcy Szpiku osobę. Pani z Fundacji stwierdziła, że mam uniwersalną krew, gdyż po 
w Sierakowicach, zdecydował się Pan zarejestrować w bazie raz pierwszy zdarzyło im się dopasować dawcę do aż trzech biorców. 
Fundacji DKMS i tym samym zostać potencjalnym dawcą komórek Jak wyglądały przygotowania do pobrania komórek 
macierzystych? macierzystych i sam moment ich oddawania?

To była spontaniczna, ale przemyślana decyzja. Byłem akurat Najpierw w ośrodku zdrowia w Sierakowicach pobrano mi ok. 
w trakcie kursu na ratownika medycznego i wspólnie z kilkoma kolegami 20 próbek krwi do dalszych badań. Te próbki do Warszawy zabrał 
podjęliśmy decyzję, aby zapisać się do bazy dawców. specjalny kurier. Po trzech tygodniach odebrałem kolejny telefon

z Fundacji, że dopasowali do mnie biorcę i zgodność 
wynosi 97%. Pojechałem do kliniki w Dreźnie na 
bardzo szczegółowe badania. Gdy okazało się, że 
wszystko jest w porządku, wyznaczono termin 
oddania krwi dla biorcy na 28 grudnia 2011 r. Pięć 
dni przed tą datą zacząłem przyjmować zastrzyki
z czynnikiem wzrostu, aby zwiększyć ilość komórek 
macierzystych w krwi. W tym czasie otrzymałem 
telefon z informacją, że ze względu na zły stan 
pacjenta zabieg zostaje wstrzymany. W lutym 2012 
r. ponownie zadzwoniła pani z Fundacji i poinfor-
mowała, że stan pacjenta jest stabilny i zapytała czy 
nadal wyrażam gotowość do oddania komórek 
macierzystych. Oczywiście potwierdziłem. Przyją-
łem kolejne zastrzyki i pojechałem do kliniki
w Dreźnie. We Wrocławiu dołączył do nas tłumacz 
medyczny. Fundacja zapewniła zwrot kosztów pa-
liwa, pokryła koszty pobytu w hotelu i wyżywienia.

W moim przypadku komórki  macierzys-
te pobrano z krwi obwodowej. Pobranie krwi trwało 
ok. 3,5 godziny i wyglądało jak autotransfuzja: krew 
pobiera się z jednej ręki, przetacza przez maszynę, 
która odizolowuje komórki macierzyste i z po-
wrotem do drugiej ręki oddaje krew. 

Dar życia
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Przez kilka dni po oddaniu komórek macierzystych byłem Już wkrótce 
trochę zmęczony, miałem objawy takie jak przy grypie i cały czas chciało mieszkańcy nie tylko 
mi się spać. Ale to minęło. naszej gminy będą 

Przez dwa lata od pobrania komórek macierzystych bądź mieli kolejną moż-
szpiku dawca jest jakby „zarezerwowany” dla biorcy w przypadku gdyby liwość zapisania się do 
jego stan zdrowia pogorszył się i konieczne było ponowne oddanie bazy dawców fundacji 
komórek lub szpiku. Przez ten czas nie mogłem także oddawać krwi jako DKMS, gdyż 8 czerwca 
honorowy dawca organizowana jest  

Czy miał Pan jakieś obawy lub wątpliwości? kolejna taka akcja. Jak 
Żadnych. Wielokrotnie oddawałem krew jako honorowy zachęci Pan niezde-

dawca, więc miałem świadomość jak to będzie wyglądało. Ludzki strach cydowanych do tego, 
przed zostaniem dawcą komórek macierzystych lub szpiku wynika aby przełamali swój 
z niewiedzy. Wielu z nich myśli, że to będzie bolesny zabieg, że będą im opór i zadeklarowali 
coś wycinać. W znacznej większości, czyli w 80% przypadków, komórki chęć zostania dawcą? 
macierzyste pobierane są z krwi obwodowej. A to wygląda podobnie jak N a  p e w n o  
przetaczanie krwi. Tylko 20% pobrań jest z talerza biodrowego, ale jest to warto, bo to jest wielka 
zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Dla dzieci i osób satysfakcja, gdy można 
młodszych szpik pobiera się z talerza biodrowego, natomiast dla osób komuś pomóc. Poza tym 
powyżej 34 lat  komórki macierzyste pozyskiwane są z krwi obwodowej. oddanie krwi nic nie boli. 

Jestem 134 dawcą fundacji DKMS z Polski, a z terenu Kaszub Dawca nie ponosi żad-
chyba jedynym. Na dużej mapie zaznaczaliśmy flagami, z jakich nych kosztów badań, 
miejscowości pochodzimy. Z terenu Pomorza poza mną była także osoba podróży do kliniki, nie 
z Redzikowa i z Redy. płaci za pobyt w hotelu

Czy wie Pan, komu ofiarował dar życia i co się z dzieje z tą i wyżywienie – te wszystkie koszty ponosi Fundacja DKMS. Daw-
osobą? cy przysługuje zwolnienie lekarskie i pełne wynagrodzenie za czas jego 

Tuż po zabiegu pobrania komórek macierzystych nieobecności w pracy związanej zarówno z badaniami wstępnymi, jak
dowiedziałem się, że biorcą jest 57-letnia kobieta z Kanady. Jeszcze do i pobraniem komórek z krwi obwodowej bądź szpiku. Dawcy 
niedawna dawcy i biorcy mieli możliwość nawiązania kontaktu przysługuje także przywilej korzystania poza kolejnością z ambu-
listownego, a nawet osobistego spotkania. Teraz taka możliwość istnieje latoryjnej opieki zdrowotnej. Po miesiącu, po pół roku i później co rok od 
dopiero po dwóch latach od zabiegu. momentu pobrania komórek macierzystych badana jest krew i stan 

Czy chciałby Pan się z nią spotkać? zdrowia dawcy, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeśli 
Tak. Chciałabym poznać mojego genetycznego bliźniaka. będzie taka potrzeba, to chętnie ponownie oddam komórki macierzyste.
Czuje się Pan jak bohater? Dziękuję za rozmowę.
Cieszę się, że mogłem pomóc i myślę o tym w ten sposób, że 

Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Królbyć może kiedyś to ja będę potrzebował pomocy. 

Marcin Klawikowski

Plakat promujący Dzień Dawcy Szpiku
zaprojektowany i wykonany przez Anitę Labuda z Paczewa

05 (287) maj 2014
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Poniższy list został napisany trzy lata temu przez matkę chorej na białaczkę Julii, aby zachęcić mieszkańców gminy Sierakowice do zapisania się 
w bazie dawców komórek macierzystych. Wtedy nie udało się go opublikować w mediach, jednakże jego przekaz jest nadal aktualny. Być może skłoni 
naszych Czytelników do uczynienia pierwszego kroku i rejestracji w bazie Fundacji DKMS, a w konsekwencji uratowania życia pacjentowi choremu na 
białaczkę. 

„Bądźcie solidarni w walce o życie!”

Witajcie Kochani,

Napisała do mnie Wasza koleżanka... sąsiadka... nie wiem skąd jest... i właściwie poza imieniem nie wiem o niej nic.
To właśnie taka inicjatywa, jaka powstała w waszej miejscowości pozwala złamać milczenie wokół BIAŁACZKI, 

dzięki czemu możemy coś zmienić.
Wielu z Was nie wie nic, bądź bardzo maleńko o tej strasznej, wyniszczającej chorobie. Białaczka to choroba, która 

powoduje zmiany we krwi. W szpiku kostnym powstają trzy podstawowe elementy krwi: czerwone krwinki, które 
przenoszą tlen i dwutlenek węgla; białe krwinki, odpowiedzialne za obronę przed infekcjami; i płytki krwi, które 
umożliwiają jej krzepnięcie. W organizmie osoby chorej na białaczkę dochodzi do niekontrolowanego namnażania się
w szpiku kostnym patologicznie zmienionych niedojrzałych komórek. Zachowują się one podobnie jak chwasty
w ogrodzie: nie pozwalają się rozwijać zdrowym krwinkom. W końcu szpik kostny jest przepełniony i te nieprawidłowe 
komórki, zwane blastami, dostają się do obiegu krwi, a wraz z nią – do różnych narządów: wątroby, śledziony, węzłów 
chłonnych, płynu mózgowo-rdzeniowego, nerek, gonad.

I właśnie to okrucieństwo dopadło moją córcię 2 lata temu... Miała wówczas 9 lat. Krwawienie z noska... Lekarz... 
Karetka jadąca na sygnale... Szpital... Badania... Strach... Ból... Cierpienie... Łzy... Tego się nigdy nie zapomni.

Diagnoza:
- Proszę Pani, Julia ma ostrą białaczkę limfoblastyczną!!!
Siedziałam i myślałam, że ktoś wyciągnął mi serce i po nim skacze!!!
Decyzja o leczeniu musi być natychmiastowa... Blok operacyjny... Włożenie do głównej żyłki do serca rurki zwanej 

portem centralnym... Tamtędy tłoczona pompami do krwioobiegu jest chemia... Środki chemiczne, które likwidują 
komórki nowotworowe... Niestety, likwidują jak tsunami wszystko, co spotkają na swojej drodze.

Moja królewna łysieje... Jej szczuplutkie ciałko zamienia się w zdeformowane sterydami monstrum. Wylewy
w oczkach i odma opłucna unieruchamiają Julcię na długie dni!!!

Siedzę przy niej i mam wrażenie, że moje ciało rozpada się na atomy... Po prostu nie mogę nic zrobić!!!
Dookoła cierpienie dzieci: płacz, krzyk i prawdziwy dramat walki o życie... To nie jest przeziębienie! Tutaj ważą się 

losy tych, ktorzy mają być przyszłością!!!
Tu często zagląda śmierć... Ociera się o nas i dmucha nam w twarz... Wiecie dlaczego? Bo ludzie się boją... Nie 

wiedzą... Rodzi się strach… Na błagania rodziców o podzielenie się swoim zdrowym szpikiem chowają głowę w piasek!!!
Proszę, złamcie tę regułę... Dajcie tym biednym dzieciaczkom nowe życie... Pamiętajcie o jednym: dobro powraca

i to ze zdwojoną siłą!!!
Bycie dawcą życia nic Was nie kosztuje. Pobieranie szpiku jest bezbolesne, nie ma żadnego, powtarzam, żadnego 

uszczerbku na zdrowiu... Wystarczy, że podarujecie parę kropelek krwi na początek do banku dawców!!!
Tam gdzieś ktoś bez Waszej pomocy, Kochani, umrze... Bez Was nie damy rady!!!
Dla Sebastiana lat 9, Andżeliki lat 13, Karolinki 1,5 roku – dawców nie znaleziono... Świeć Panie ich duszyczkom!!!
Wstańcie i idźcie! Działajcie! Niech zadziała w Was moc i to nasze polskie ruszenie! Bądźcie solidarni w walce

o życie!!!
Wyobraźcie sobie, że ktoś kiedyś stanie z Wami twarzą w twarz i zobaczycie, że ma taką sama tęczówkę oka...

Ta świadomość, że to dzięki Wam cieszy się życiem jest nieoceniona!!!
Nie proszę, ja Was o to po prostu błagam!!!

Monika Biront – matka walcząca 
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Warsztaty kreacji wizerunku dla kobiet bezrobotnych 
Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz

O tym jak ważne jest dobre wrażenie wywołane na poten-
cjalnym pracodawcy wiedzą wszyscy, którzy szukali bądź szukają 
pracy. Umiejętności odpowiedniej prezentacji nauczyło się 13 kobiet – 
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siera-
kowicach, które 23 i 24 kwietnia wzięły udział w warsztatach kreacji 
wizerunku. Zajęcia przeprowadziła Elżbieta Skoczeń, znana trójmiejska 
wizażystka, stylistka i personal shopper. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach na 
wiele sposobów motywuje i mobilizuje osoby bezrobotne. Służy temu 
np. program aktywizacji „BMW”, który oparty jest na trzech 
podstawowych założeniach: budujemy nową świadomość, moty-
wujemy do wprowadzania zamian i wzmacniamy w dążeniu do 
realizacji celów. Działania podejmowane w ramach tego programu 
koncentrują się na osobach długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
ze skomplikowanymi sytuacjami rodzinnymi. Podopieczni ośrodka 
tworzą grupy do wykonywania prac społecznie użytecznych – są to 
prace porządkowe na rzecz gminy, GOPS czy instytucji 
współpracujących z ośrodkiem oraz prace usługowe na rzecz 
mieszkańców gminy (chorych, niepełnosprawnych, niezaradnych 
życiowo itp.) w oparciu o kontrakt socjalny. Osobom zakwalifiko-
wanym do programu oferowane są zadania do wykonania w zamian za 
wsparcie finansowe. 

Kolejna forma pomocy oferowana bezrobotnym przez GOPS 
to grupa wsparcia dla kobiet, która ma służyć pobudzeniu ich 
aktywności społecznej i zawodowej, wzmocnieniu poczucia własnej 
wartości, wyrównaniu szans na rynku pracy i ukazaniu nowych, 
lepszych perspektyw. Na codwutygodniowych spotkaniach grupy panie 
poznają metody poszukiwania zatrudnienia, uczą się jak napisać 
życiorys, list motywacyjny i jak przygotować się do rozmowy kwali-
fikacyjnej, analizują niepowodzenia w poszukiwaniu pracy, poznają 
swoje słabe i mocne strony i uczą się, jak efektywnie zaprezentować się 
przed potencjalnym pracodawcą.  

Profesjonalnej kreacji wizerunku miały służyć także a cześć bierze udział w ramach programu BMW, czyli aktywizacji 
kwietniowe warsztaty ze stylistką i wizażystką Elżbietą Skoczeń. Ich podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi Renata 
celem było m.in. podniesienie skuteczności w zdobywaniu pozycji na Kuczkowska, specjalista pracy socjalnej. – Warsztaty, w których panie 
rynku pracy i ugruntowanie własnej wartości poprzez znajomość uczestniczyły zostały zorganizowane, aby mogły profesjonalnie 
oddziaływania kolorów oraz doboru stroju i makijażu do sytuacji. przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. Panie poznały zasady jak 

– Cześć pań biorących udział w warsztatach uczestniczy odpowiednio ubrać się na taką rozmowę, w jakim kolorze powinny 
w prowadzonym przeze mnie klubie wsparcia dla kobiet bezrobotnych, wystąpić, a jaki kolor jest nieodpowiedni. Przy szukaniu pracy ważne są 

pierwsze sekundy, aby zrobić na pracodawcy 
dobre wrażenie. Mam nadzieję, że warsztaty 
zaprocentują i że nasze podopieczne znajdą 
pracę i odzyskają wiarę w siebie. 

Program warsztatów był niezwykle 
bogaty i ciekawy. Prowadząca zajęcia Elżbieta 
Skoczeń przedstawiła główne zasady prawidło-
wej pielęgnacji skóry i z czynnym udziałem 
uczestniczek określiła typ kolorystyczny każdej 
z pań na bazie chust garderobianych. Później 
przyszedł moment na dopasowanie indywidu-
alnych kolorów garderoby do każdej uczest-
niczki i na naukę makijażu. Uczestniczki do-
wiedziały się, jakie są rodzaje sylwetek ko-
biecych i jak odpowiednio dobrać fason ubrań, 
aby ukryć mankamenty i wyeksponować 
walory sylwetki, a także jak ubrać się i umalo-
wać na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dzięki warsztatom panie dowie-
działy się jak wyeksponować swoje naturalne 
piękno, jak podkreślić atuty i zatuszować 
niedoskonałości. A wiadomo, że świadomość 
dobrego wyglądu wzmaga pewność siebie, 
która jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.    

AK

Uczestniczki zajęć ze swoją mentorką Elżbietą Skoczeń 

Stylistka i wizażystka Elżbieta Skoczeń określiła za pomocą chust
garderobianych typ kolorystyczny pań biorących udział w warsztatach 

05 (287) maj 2014
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W styczniu informowaliśmy o tym, że do Sierakowic 
zawita bus Radia Kaszëbë wyposażony w kaszubski 
księgozbiór. Wizyta ta miała miejsce 25 kwietnia. Miejscem 
postoju biblioteki na kołach był parking Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Sierakowice znalazły się na trasie 
Knégobùsa jako jedna z około sześćdziesięciu miejscowości, 
jakie mają w roku 2014 gościć ten osobliwy pojazd i 
prelegentów mówiących o literaturze kaszubskiej, starających 
się  dotrzeć do tysięcy młodych ludzi i ich rodziców z promocją 
kaszubszczyzny w postaci słowa pisanego, czytanego i 
mówionego.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Radio Kaszëbë, 
Kaszubski Instytut Rozwoju, Stowarzyszenie Kaszëbskô 
Jednota, Wydawnictwo Region i Wydawnictwo Oskar. 
Podmioty te uzyskały środki na ww cel z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, które odpowiedzialne jest w naszym 
państwie za prowadzenie polityki w stosunku do mniejszości 
narodowych, etnicznych i społeczności regionalnej kaszubskiej. 

W ciągu całego dnia pobytu Knégòbùsa w 
Sierakowicach odbyły się spotkania z dziećmi uczącymi się 
języka kaszubskiego w sierakowickiej Szkole Podstawowej, a 
także z zainteresowanymi tematem dorosłymi, głównie 
członkami sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oraz nauczycielami języka kaszubskiego. Niestety 
z przyczyn obiektywnych nie udało się zorganizować spotkania 
z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, gdyż właśnie w 
tym dniu odbywały się w gimnazjach egzaminy z języków 
obcych, a uczniowie szkoły średniej żegnali swoich 
najstarszych kolegów z klas maturalnych. Podczas spotkania z 
dorosłymi mowa była o znaczeniu spuścizny literackiej, jaką 
pozostawili po sobie twórcy kaszubscy, o współczesnym ruchu 
wydawniczym, o znaczeniu nawyku czytania u dzieci i 
dorosłych, a także o sposobach kultywowania kultury i literatury 
kaszubskiej wśród szeroko pojętego odbiorcy. Nie bez 
znaczenia okazała się też dyskusja o roli wdrażania do nawyku 
czytania wśród młodego pokolenia, które w dobie technicyzacji 
życia zdaje się odwracać od słowa zapisanego w tradycyjnej 
książce.

Uczestnicy wieczornego spotkania po zakończonej 
prelekcji i dyskusji zawitali w gościnnym wnętrzu Knégòbùsa, 
by przejrzeć bogate zbiory kaszubskiej literatury, zarówno te 
nowe, jak i wydane przed wieloma laty. Każdy mógł wśród 
poukładanych we wszystkich zakamarkach kampera książek 
znaleźć coś dla siebie, albo przynajmniej zostać pozbawionym 
błędnego pojęcia, iż zasoby literatury kaszubskiej są skromne. 

Tekst i foto: Danuta Pioch

Gościliśmy Knégòbùs Radia Kaszëbë

Knégòbùs z charakterystyczną tapetą przedstawiającą
budziciela ruchu kaszubskiego Floriana Ceynowę

Duże przedsięwzięcie kulturowe miało miejsce 13 kwietnia 2014 r.,
w Niedzielę Palmową, w Sierakowicach, gdzie zorganizowano blok imprez pod 
wspólnym tytułem Jastrë na Kaszëbach, na który złożyły się: VI Pokaz Stołu 
Wielkanocnego połączony ze Świątecznym Kiermaszem oraz XV Powiatowy 
Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” – „O Złotą Maskę”.

Pokaz Stołu Wielkanocnego i Kiermasz Wielkanocny zostały 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Sierakowice oraz Twór-
ców Ludowych działających na tym obszarze. Na stołach pojawiły się wyroby 
artystyczne, świąteczne stroiki, dania kulinarne; a co najważniejsze – możliwy był 
kontakt z ludźmi zajmującymi się na co dzień kulturą kaszubską, z ludźmi, którzy 
są ambasadorami tej kultury i dobitnie świadczą o kaszubskości Ziemi 
Sierakowickiej podczas zewnętrznych imprez i kontaktów. 

W Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych prezentowało swoje 
umiejętności 7 grup teatralnych: „Wicherki” z Kamienicy Królewskiej, 
„Świetliki” z  Kartuz, „Mali Egiertowianie” z Egiertowa, „Mòdré zwónczi”
z Mirachowa, „Humor” z Mojusza i Zespół z Szopy. Grupy zmagały się o laur 
Złotej Maski (nagrody głównej). Laureatami tej nagrody został Zespół „Wicherki” 
z Kamienicy Szlacheckiej, pozostałe grupy otrzymały Srebrne Maski oraz 
nagrody pieniężne w wysokości 300 złotych. Dla każdego uczestnika 
przygotowano także gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kartu-
zach. 

Oprócz nagród za występy zespołowe niektórzy aktorzy otrzymali 
także nagrody indywidualne: grupa z Mojusza dla Rybaka i jego Białki; z Kartuz 
dla Kaja i Gerdy; z Łapalic dla Starka i Merchla; z Szopy dla dwu Gburów.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury, 
Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siera-
kowicach; Koła Gospodyń Wiejskich i Twórcy Ludowi. Nagrody ufundowali: 
sierakowicki GOK i Starostwo Powiatowe w Kartuzach. 

Jastrë na Kaszëbach 
XV Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych

Pamiątkowe zdjęcie z jurorami oraz organizatorami 

Pani Teresa Klasa nie marnowała czasu…

Tekst i foto D. Pioch
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Załakowo na fotografii
W dokumentach pierwsze wzmianki o Załakowie pojawiły się w 1412 roku. W tym okresie należały do zwartego obszaru tej wsi również 

dzisiejsze Pałubice (zwane dawniej Małym Załakowem). Pomiędzy obiema miejscowościami majestatycznie płynie rzeka Bukowina, na której od 
XV wieku do lat 50-tych XX wieku działał młyn wodny.

Pierwsza szkoła powstała tu w 1818 roku i była placówką kształcącą dzieci z wielu okolicznych wsi, m.in. pobliskich Pałubic, Skrzeszewa, 
Kamienicy Królewskiej, Kamienickiego Młyna, Załakowa, Łyśniewa, Ciechomia. Była to pierwotnie jednoklasowa szkoła z jednym nauczycielem. 
W 1903 roku dobudowano do niej drugą salę i izbę dla drugiego nauczyciela.

Kiedy w 1906 roku wybuchł w Załakowie strajk szkolny, niepoślednią rolę w podtrzymywaniu ducha polskiego odegrał Jan Herman 
Szczypior w załakowskich pustek, który przeszedł do historii głównie dzięki wydanemu śpiewnikowi kościelnemu pt. „Nowy Kancyonał Pieśni 
Nabożnych”, który rozszedł się szybko wśród mieszkańców okolicznych parafii. Potocznie nazywano ten śpiewnik Kantyczką i był on stałym 
wyposażeniem pustonocnych śpiewaków, którzy posiadają go niejednokrotnie do dziś.

W 1966 roku szkoła otrzymała nowy pawilon, rozbudowany dalej w końcowych latach XX wieku. Wieś doczekała się także kościoła 
filialnego należącego do parafii w Kamienicy Królewskiej. Budowano go od 1982 roku, a w kolejnym roku oddano do użytku wiernych. 

Budynek starej szkoły pod warstwą nowego tynku; 
część prawa z 1818 roku, lewa z 1903 roku

Budynek gospodarczy w obejściu starej szkoły
(z 1818 roku)

Strona tytułowa Kantyczki J. H. Szczypiora

Młyn na rzece Bukowinie
należący obecnie do Marka Skierki

Spiętrzenie Bukowiny przy młynie

Nieistniejąca już chata; Janina i Józef Myszk Piękna „piekarka” z kamienia polnego, w której 
dawniej mieściły się zwykle piece chlebowe, przy 

zabudowaniach A. Formeli

Bardzo dobrze zachowane „szachulcowe cacko” w 
gospodarstwie Tadeusza i Małgorzaty Wentów

Kierat (rozwerk) jeszcze całkiem kompletny Pani Helena Wenta przy „piekarce”
Do gospodarstwa Wentów prowadzi piękna 

brzozowa aleja
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Kolejnymi właścicielami chaty byli Jan, 
Bazyli, Brunon i obecnie Tadeusz Wentowie

Dawna kuchnia gospodarcza przy 
zabudowaniach Wentów

Stara chlewnia z kamienia polnego i pod 
strzechą w obejściu Wentów

W tej kuźni (z okresu międzywojnia) 
pracowali kowale – dziadek i ojciec 

obecnego właściciela Janusza Choszcza

W kuźni Janusza Choszcza Dawne kowalskie narzędzia w kuźni 
Choszczów

W domu Beaty i Bogdana Tandek z 1913 
roku mieściła się dawniej „karczma u Dry-
wy” (jedna z trzech, jakie funkcjonowały

w Załakowie)

W szczycie budynku rodziny Tandek 
wmurowane charakterystyczne

kute cyfry i litery
W obejściu Bogdana Tandek zachowała się 
też w dobrym stanie chlewnia z kamienia 

polnego

Dom rodziny Toruńczak z czerwonej cegły
z charakterystycznym ściętym szczytem

Stare domostwo Jana Mielewczyka 
popadające po śmierci właściciela w ruinę

Opuszczona przez mieszkańców
120-letnia chata Grzenkowiczów
nie przetrwa zapewne zbyt długo

Dom Bernarda Grzenkowicza
obity od strony deszczowej deskami

Chata Grzenkowiczów od frontu Betonowy krzyż przydrożny z 1913 roku

Zdjęcia współczesne – D. Pioch
Szczególne podziękowania za informacje dla Państwa Joanny i Mirosława Lejków, Panów Józefa Klasy, Bogdana Tandek i Janusza Choszcza.

Zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Sierakowiczanie dziękowali za kanonizację Jana Pawła II
Sierakowice słyną z wy-

jątkowej pamiątki po polskim 
papieżu, która w chwili ogłoszenia 
Go błogosławionym, a teraz także 
świętym, stała się dla mieszkańców 
swoistą relikwią. Ołtarz Papieski, 
przy którym 6 czerwca 1999 r. mszę 
św. w Pelplinie sprawował Jan Pa-
weł II, został zaprojektowany przez 
sierakowickiego artystę rzeźbiarza 
Jarosława Wójcika i wykonany 
przez tutejszych rzemieślników. Po 
wizycie papieża w Pelplinie stół 
ofiarny wraz z siecią unoszoną 
przez ptaki powrócił do miejsca 
powstania. Ołtarz Papieski upa-
miętnia nie tylko wizytę Jana Pawła 
II na Pomorzu w 1999 r. podczas 
VII pielgrzymki do Polski, jest 
także pomnikiem milenijnym prze-
łomu tysiącleci i pamiątką 1000-
lecia misji św. Wojciecha na Po-
morzu. 

W niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, 27 kwietnia, to właśnie 
przy Ołtarzu Papieskim licznie 
zgromadzili się mieszkańcy gminy Bożego ufundowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pa-
Sierakowice, aby podziękować za kanonizację Jana Pawła II. czewie. Jest to kopia obrazu namalowanego według wskazówek św. 
Dziękczynną mszę św. koncelebrowali księża z dekanatu siostry Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Eugeniusza Kazi-
sierakowickiego pod przewodnictwem ks. Bronisława Dawickiego, mirowskiego w 1934 roku. Oryginał znajduje się w sanktuarium
proboszcza parafii św. Marcina. 

Na mszę zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Jana w Wilnie. Jest to już drugi obraz ufundowany przez panie z Paczewa dla 
Pawła II podarowane parafii przez metropolitę Lwowa arcybiskupa sierakowickiej świątyni. 
Mieczysława Mokrzyckiego. Jest to włos polskiego papieża.  Uroczystości kanonizacyjne uświetnił koncert Jarosława 

Po mszy dziękczynnej został poświęcony obraz Miłosierdzia Chojnackiego. 
Tekst i foto: AK
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Wystawa „Santo Subito”
Włączając się w naszej szkole w nurt przygotowań do 

kanonizacji bł. Jana Pawła II, postanowiliśmy złożyć hołd Ojcu 
Świętemu. Przygotowaliśmy galerię, w której znalazły się zdjęcia 
pochodzące ze zbiorów szkoły, ks. kanonika Leszka Knuta i osobistych 
spotkań ks. prałata Franciszka Cybuli z Janem Pawłem II. Ekspozycja 
pt. „Spośród setek tysięcy zdarzeń z życia św. Jana Pawła II, a może 
kilkadziesiąt milionów, w których towarzyszą MU Gowidlinianie” 
została otwarta dla zwiedzających w dniu kanonizacji Jana Pawła II. 
Wystawę można było oglądać do 2 maja w godzinach otwarcia szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gowidlinie pragnie gorąco 
podziękować ks. Franciszkowi Cybuli i ks. Leszkowi Knutowi za 
udostępnienie cennych fotografii.

Aleksandra Stark

Niezwykły koncert…
„Do  apartamentów papieskich spłynął anioł. Słychać było Montaż w wykonaniu połączonych sił: uczniów Zespołu 

szelest jego skrzydeł, blask otoczył złożonego cierpieniem człowieka – Szkół w Kamienicy Królewskiej i Szkoły Podstawowej w Załakowie 
Karola Wojtyłę, człowieka niezwykłego, papieża, który znał cały świat – przygotowały nauczycielki p. Dominika Formela oraz p. Mirela Dobek.
Jana Pawła Wielkiego. Przybysz Niebieski wyciągnął dłoń, Ziemia Wypełniony po brzegi parafianami i gośćmi kościół był 

świadkiem niezwykłych chwil, podczas których poczuliśmy znów 
obecność Wielkiego Człowieka i Papieża pośród nas. Prowadzący 
uroczystość absolwenci szkoły w Kamienicy Królewskiej: Klaudia 
Dworak i Robert Wenta oraz szkolni gitarzyści: Rozalia Wenta i Natalia 
Bladowska, a także oraz chórzyści chóru „Pół żartem, pół serio” 
przedstawili krótko szlak świętego życia papieża oraz zaśpiewali i 
zagrali utwory, które bądź były mu bliskie w czasie ziemskiej 
pielgrzymki, bądź opowiadały o jego niezwykłym Pontyfikacie. 

Przepiękny śpiew i słowo naszej młodzieży szkolnej sprawiły, 
że na chwilę wstrzymaliśmy oddech, zastygliśmy w niezwykłej chwili 
łączności z błogosławionym, a wkrótce świętym Janem Pawłem II.

Dziękujemy dzieciom i ich opiekunom, że dostarczyły nam 
tylu ogromnych wzruszeń, pozwoliły zapomnieć o troskach i kłopotach 
dnia codziennego. Cieszymy się, że mamy mądrą i utalentowaną 
młodzież, która na pewno będzie w przyszłości pielęgnowała 
najważniejsze katolickie wartości naszych ojców i dziadków.

Wstrzymała oddech…
Z placu Świętego Piotra 
płynęły wciąż modlitwy, 
by został jeszcze z na-
mi… Lecz świetlisty 
gość patrzył z miłością 
na umierającego – ta 
czysta dusza odpływa-
ła… Aż wreszcie rozleg-
ły się słowa: Odszedł do 
Domu Ojca… by nam 
błogosławić.” Tymi 
wzruszającymi słowami 
rozpoczął się słowno-
muzyczny  koncer t
w kościele parafialnym 
p.w. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Ka-
mienicy Królewskiej
w dniu 21 kwietnia 
poświęcony uczczeniu 
niezwykłego wydarze-
nia – kanonizacji nasze-
go wielkiego rodaka, 
papieża Jana Pawła II.

Krystyna Borek, foto: nadesłane
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Koncert w zabytkowym kościele z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej
W niedzielę 11 maja br. w zabytkowym kościele w Sie- Nasi młodzi soliści, muzycy i recytatorzy z ogromnym 

rakowicach odbył się koncert z okazji 10-lecia Polski w Unii Euro- zaangażowaniem wykonali wszystkie utwory, toteż poruszeni widzowie 
pejskiej. Zgromadzonej dość licznie (mimo padającego deszczu) nie szczędzili im braw i pochwał. Oprawa muzyczna i słowna koncertu 
publiczności zaprezentowała się w programie muzyczno-poetyckim miała bardzo wysoki, wręcz profesjonalny poziom. To utalentowana 
nasza młodzież. Zespół wokalno- instrumentalny działający w GOK-u młodzież pokazała, że nie przesiaduje przed komputerem, lecz rozwija 
(pod przewodnictwem p. Dominiki Formeli w składzie:  Mateusz swoje zdolności, a wspaniały efekt jej pracy mogliśmy podziwiać
Pawelczyk – solista, grający również na flecie poprzecznym i gitarze; w czasie występu, który dostarczył widzom niezapomnianych wrażeń. 
Kornelia Wenta – solistka, gitarzystka; Natalia Wenta – skrzy- Przyjemny dreszcz emocji spowodowany pięknym i dojmującym 
paczka; Agnieszka Szulc – solistka, gitarzystka oraz Rozalia Wenta – śpiewem młodych solistów, chociaż na chwilę sprawił, że zachmurzone 
gitarzystka śpiewająca w zespole. niebo pojaśniało, a widzowie poczuli się jak w niebie.

Ponadto wi-
dzowie mieli okazję 
usłyszeć znane wiersze 
polskich poetów: ks. 
Jana Twardowskiego, 
Wisławy Szymborskiej, 
Adama Asnyka i K.I. 
Gałczyńskiego. Wiersze 
recytowali uczniowie 
Zespołu Szkół w Ka-
mienicy Królewskiej 
pod kierunkiem nauczy-
cielki - p. Krystyny 
Borek: Mateusz Weber, 
Karolina Szczypior
i Wioleta Czaja.

Przed rozpo-
częciem koncertu zgro-
madzonych gości ser-
decznie powitała dyrek-
tor GOK-u p. Irena Kul-
wikowska, która krótko 
opowiedziała historię 
powstawania zabytko-
wego kościoła. Pod-
kreśliła również, że 
koncert zorganizowano 
z okazji 10-lecia Polski 

Na zakończenie koncertu dyrektor GOK, Irena Kulwikowska w Unii Europejskiej, której to fundusze przyczyniły się do odbudowania 
podziękowała występującym oraz gościom. Podkreśliła również, że tego zabytku sakralnego, z którego władze Gminy Sierakowice
dwoje uczniów spośród młodych talentów, które mieliśmy okazję i mieszkańcy są bardzo dumni.
słuchać, czyli Mateusz Pawelczyk oraz Kornelia Wenta zostało W kolejnej części „wypowiadała się” poprzez wzruszającą 
laureatami ogólnopolskiego konkursu „Odkrywamy Talenty Pomorza”. muzykę i poezję nasza młodzież. Widzowie usłyszeli przepiękne 
Trzymamy za nich kciuki w eliminacjach kolejnego, ostatniego etapu liryczne pieśni polskie, m.in. „Pamiętasz, była jesień”, „Z nim będziesz 
konkursu.szczęśliwsza” w solowym wykonaniu Kornelii Wenty, „Kasztany”, 

Tekst i foto: nadesłane„Czarny blues o czwartej nad ranem”, „Bieszczadzkie anioły” oraz „Jej 
portret”, który solo zaśpiewał Mateusz Pawelczyk. 

Żonkil kwiatem nadziei 
„Dlaczego tak ujmuje nieoczekiwana dobroć? Zwykła uczynność?
Bo pozwala przypomnieć, że jesteśmy braćmi?”

(Agnieszka Bieńkowska)

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące podziękowanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do zbiórki na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas. Serdecznie dziękujemy 
25 wolontariuszom z 4 szkół: Gimnazjum im.J.Piłsudskiego w Sierakowicach, Zespołu Szkół w 
Gowidlinie i Tuchlinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic – Julii Walkusz, Martynie 
Jóskowskiej, Marcie Miotk, Weronice Labuda, Bartoszowi Blok, Natalii Tryba, Paulinie Treder, Izabelii 
Bojanowskiej, Zofii  Kobiela, Michalinie Krefta, Sylwii Bronk, Alicji Kotłowskiej, Januszowi Zielke, 
Weronice Piotrowskiej, Samancie Kitowskiej, Magdalenie Jażdżewskiej, Kamili Kitowskiej, 
Małgorzacie Labuda, Irynie Hnap, Natalii  Jankowskiej, Patrycji Treder, Oliwii Jelińskiej, Karolinie 
Szczypior, Angelice Jelińskiej, Oliwii Zblewskiej.

Wielkie podziękowania należą się koordynatorowi wolontariuszy pani Wiesławie Płotce oraz opiekunom: Alicji Dyszer, Aleksandrze 
Labuda i Bartłomiejowi Leszk. Ponadto kwiaciarniom: „Jasminum” Weroniki Formela z Sierakowic, „Świat Kwiatów” Mireli Kuczkowskiej
z Sierakowic oraz Szkole Podstawowej w Jelonku za przekazane żonkile.

Zebraliśmy kwotę: 8.542,22 zł

05 (287) maj 2014
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Powiatowy Konkurs Piosenki Kaszubskiej w Kamienicy Szlacheckiej
Jeszcze nie do końca przebrzmiały echa Kaszëbsczich 

Spiéwów z Konkursu Piosenki Kaszubskiej Gminy Sierakowice w 
Jelonku, który miał miejsce 8 IV, a już wyłonieni podczas niego laureaci 
naszej gminy gościli na kolejnym etapie, tym razem powiatowym, w 
gościnnych murach Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy 
Szlacheckiej.

Łącznie zaprezentowało się 16 solistów w czterech 
kategoriach wiekowych (po 4 w kategorii przedszkola, klasy I-III, klasy 
IV-VI i gimnazjalistów); a także 18 zespołów (2 w kategorii przedszkoli, 
5 w kategorii klas I-III, 6 w kategorii klas IV-VI, 5 w kategorii 
gimnazjalistów).

Gminę Sierakowice reprezentowało 5 solistów (1- grupa 
przedszkolna [Tuchlino]; 2 – klasy I-III [ Mojusz, Tuchlino]; 2 – klasy 
IV-VI [Lisie Jamy, Jelonko]) oraz 6 zespołów (przedszkolaki z 
Sierakowic, I-III Jelonko, Tuchlino; IV-VI Puzdrowo, Mojusz; 
gimnazja – Tuchlino). Można zatem powiedzieć, że aż 1/3 wszystkich 
startujących stanowili przedstawiciele Gminy Sierakowice, która jest 
jedną z ośmiu gmin w powiecie kartuskim.

d) klasy I-III: Kacper Wenta, Zespół Szkół w Tuchlinie, miejsce III;
e) klasy I-III, zespoły: Zespół Szkół w Tuchlinie, miejsce II;
f) klasy I-III, zespoły: Szkoła Podstawowa w Jelonku, wyróżnienie;
g) klasy IV-VI: Paulina Górlikowska, Szkoła Podstawowa w Lisich 
Jamach, miejsce II;
h) klasy IV-VI: Klaudia Wenta, Szkoła Podstawowa w Jelonku, miejsce 
III;
i) klasy IV-VI, zespoły: Zespół Szkoły Podstawowej w Mojuszu, 
miejsce III;
j) gimnazjaliści: grupa Zespołu Szkół w Tuchlinie, miejsce I.

W sumie reprezentanci naszej gminy zajęli 3 pierwsze 
miejsca, 2 drugie lokaty, 4 miejsca trzecie i jedno wyróżnienie (na 11 
startujących mieliśmy aż 10 laureatów). Jest to całkiem satysfak-
cjonujący wynik, który jest miernikiem nie tylko wysokiego stopnia 
muzycznego utalentowania wychowanków, ale także wytężonej 
systematycznej pracy nauczycieli przygotowujących ich. Do tego 
koniecznie trzeba jeszcze dodać, iż niesamowite wrażenie na 
słuchaczach i jurorach wywarły stylizowane na ubiegłe stulecie 
dziecięce stroje prezentowane przez uczestników z Tuchlina. Imprezę 
uświetniali też młodzi muzycy grą na instrumentach, co zawsze jest mile 
widziane i ogromnie doceniane. 

Nasi reprezentanci nie tylko startowali, ale również zdobyli 
laury. W kolejności od grupy najmłodszej do najstarszej wyniki były 
następujące:
a) grupa przedszkole: Gabriel Puk, Zespół Szkół w Tuchlinie, miejsce 
III;
b) zespoły przedszkolne: zespół Samorządowego Przedszkola w 
Sierakowicach, miejsce I;
c) klasy I-III: Karolina Miotk, Szkoła Podstawowa w Mojuszu, miejsce 
I;

Święto kaszubskiego słowa wyśpiewanego przez znakomicie 
przygotowanych uczestników było dopełnieniem duchowej uczty dla 
lubujących się w muzyce regionalnej, a uczestnicy udowodnili, iż nie 
tylko popularne frantówki składają się na muzyczne zasoby Kaszub, 
znaczna większość z nich prezentowała bowiem najnowsze propozycje 
młodych kompozytorów, niejednokrotnie we własnych, ciekawych 
aranżacjach, co bardzo dobrze rokuje muzyce kaszubskiej na 
przyszłość.

Danuta Pioch

Laureaci w kategorii klas I-III

Gabryś Puk z Tuchlina

Laureaci w grupie klas IV-VI

Reprezentanci Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach
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5 maja – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„My także chcemy wznosić latawce
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce
i z krótszą nogą poznawać świat.
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.
Niepełnosprawni i chcą i MOGĄ
odkrywać góry, zawieszać słońce,
darować serca – czujesz? – gorące!
Otwórzcie okna po nocy dzwonku,
nie chcemy ciągle sterczeć w PRZEDSIONKU”

5 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
znany też jako Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych. Początki tego święta sięgają lat 90. 
XX wieku. Po raz pierwszy, Dzień Godności obchodzono 
we Francji w celu sprzeciwieniu się dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu 
codziennym.

To podwójne święto jest okazją do dyskusji
o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania 
barier, z którymi wciąż się borykają.

rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek, które jednak najpierw trzeba 6 maja br. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
było odnaleźć podczas podchodów.

Organizując Dzień Godności chcemy podkreślić, że 
niepełnosprawność intelektualna podobnie jak fizyczna lub kolor skóry, 
płeć lub poglądy polityczne nie mogą być przyczyną dyskryminacji 
żadnego człowieka.

Anna Grzenkowicz, Anna Flizikowska
Foto: nadesłane 

w Szklanej obchodziliśmy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie. Podczas uroczystości integrowaliśmy uczniów ORW
z obu budynków. Każda grupa posiada swoją nazwę, dlatego głównym 
zadaniem było przedstawienie przygotowanych strojów w pokazie 
mody. Ponadto nie brakowało różnorodnych konkurencji, które 
zorganizowane zostały przez nauczycieli. Najwięcej radości sprawiło 
Wychowankom szukanie ukrytych skarbów. Główną atrakcją było 

05 (287) maj 2014
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Zerówkowicze ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
zwiedzili strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej i poznali tajniki pracy 
druhów-ochotników. Dziewiątego maja dwie grupy wraz z wycho-
wawczyniami – Aleksandrą Pranczk i Bożeną Mielewczyk – odwie-
dziły sierakowicką remizę. 

atrakcją. Dzieci mogły przymierzyć strażacki hełm, dowiedziały się, 
jak naprawdę nazywa się urządzenie popularnie zwane „sikawką” i że 
najważniejszy numer telefonu, jaki powinny znać, gdy będą 
potrzebować pomocy to 112. Jednak największą radość uczniów 
wzbudziła możliwość wejścia do samochodu strażackiego. 

Młodzi uczniowie powrócili do szkoły pełni wrażeń i wzbo-
Prelekcję z młodymi uczniami przeprowadził komendant gaceni o nową wiedzę. 

gminny OSP - Andrzej Bojanowski. Zajęcia ze strażakiem były nie lada Tekst i foto: AK

Najmłodsi poznali tajniki pracy strażaków

„Talent polega na połączeniu Komisja w składzie: Leszek Gołąb – przewodniczący, dr Adriana Frączek, Beata Łaga
siły twórczej ze zdolnością wykonaw- i Leszek Karczewski zgodnie z regulaminem przyznała tylko jedną pierwszą nagrodę w każdej 
czą”. Powyższe słowa Honore de Balzaca kategorii wiekowej (niezależnie od charakteru występu) i kilka wyróżnień. Zdecydowana 
znalazły się na dyplomie dla Pauliny Lis, większość uczestników wyjechała z Finału Powiatowego z dyplomami za udział i satysfakcją. Tym 
która została wyróżniona w Finale bardziej cieszy wyróżnienie Pauliny Lis. Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatowym V Jubileuszowej Edycji zajął uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Sierakowicach – Mateusz Pawelczyk, który 
Konkursu „Odkrywamy talenty na reprezentował GOK w Sierakowicach. Jako laureat etapu powiatowego Mateusz wystąpi 16 maja
Pomorzu” 25 marca w Publicznym w Finale Głównym w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Paulinie
Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza i Mateuszowi serdecznie gratulujemy!
w Żukowie.

Organizatorem przedsięwzię-
cia jest Regionalne Stowarzyszenie 
Naukowo – Edukacyjne z siedzibą
w Tczewie. Wśród patronów honorowych 
konkursu znaleźli się m.in.: Pomorski 
Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko, 
Wojewoda Pomorski – Ryszard Stachur-
ski, Marszałek Województwa Pomorskie-
go – Mieczysław Struk oraz członkowie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do 
głównych celów przedsięwzięcia należą: 
wyłanianie utalentowanej i kreatywnej 
młodzieży, promowanie pasji twórczych 
oraz sprawdzanie się poprzez możliwość 
rywalizacji w grupie rówieśników.

Organizator wyłania „Talenty” 
we wszystkich powiatach województwa 
pomorskiego po kwalifikacjach wstęp-
nych w trzech kategoriach wiekowych: 
szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna. Natomiast charakter 
występów ograniczają jedynie wyobraź-
nia uczestników oraz możliwości tech-
niczne sal. Paulina zaprezentowała się
w tradycyjnej, a zarazem najbardziej 
popularnej wśród uczestników kategorii – 
śpiew z odtworzonym akompaniamen-
tem.

Talenty Pomorza – Paulina Lis i Mateusz Pawelczyk

Renata Brzezińska
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Uroczyste pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach

„Nie wierzyłem stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka przypominały im o szkole, a tuż przed końcem uroczystości, ku 
i rwista, że przejdę ten most…” Słowami wiersza Leopolda Staffa zaskoczeniu wszystkich, w górę wystrzelono kolorowe konfetti. 
rozpoczęliśmy uroczysty apel, podczas którego pożegnaliśmy kolejną grupę „Każda chwila życia, to przejście przez most, który 
absolwentów. Uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz IV klas coś kończy i coś zaczyna”. Maturzystom życzymy dalszych 
Technikum w zawodach technik agrobiznesu oraz technik żywienia i gospo- sukcesów, aby nowy etap w ich życiu okazał się ciekawym 
darstwa domowego po raz ostatni spotkali się ze swoimi wychowawcami, wyzwaniem, obfitował w budujące doświadczenia i prowadził 
nauczycielami i kolegami ze szkoły. do pełnej dojrzałości. 

Społeczność szkolnaPo wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu narodowego 
foto: nadesłanegłos zabrał dyrektor szkoły Grzegorz Machola, który przywitał serdecznie 

wszystkich zgromadzonych, zaczynając od zaproszonych gości: starosty 
powiatu kartuskiego pani Janiny Kwiecień, radnego powiatu kartuskiego pana 
Piotra Leszczyńskiego, dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej pani 
Krystyny Formela oraz rodziców naszych absolwentów na czele z przewod-
niczącą Rady Rodziców panią Elżbietą Lejkowską. 

Podczas uroczystości rozdano świadectwa ukończenia szkoły. Jako 
pierwsi otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Ich 
rodzice z rąk starosty Janiny Kwiecień, dyrektora Grzegorza Macholi oraz 
wychowawców poszczególnych klas odbierali kwiaty oraz listy gratulacyjne. 

W gronie wyróżnionych uczniów z klasy III LO, wychowanków pani 
Aleksandry Klaman-Chmielewskiej, znaleźli się: Magdalena Hebel, Martyna 
Lis, Piotr Walkusz, Aleksandra Ciegert, Paulina Ramczyk, Karol Bronk, 
Paulina Lejk. Najwyższą średnią ocen, tj. 5,0 uzyskała Martyna Lis. Szczególne 
wyróżnienie trafiło do Wojciecha Złocha, który swoimi umiejętnościami 
muzycznymi uświetniał wszystkie uroczystości szkolne i godnie reprezentował 
szkołę poza jej murami. 

Wychowawczyni kl. IV T w zawodzie technik żywienia i gospo-
darstwa domowego - pani Agnieszka Kazimierczak - wyróżniła następujących 
uczniów: Olgę Gawin, Bartłomieja Cierockiego, Roksanę Głodowską. 
Najwyższą średnią ocen, tj. 4,88 uzyskał Bartłomiej Cierocki, natomiast 
wyjątkowe wyróżnienia powędrowały do Martyny Lejkowskiej, Patrycji 
Szymikowskiej i Natalii Jankowskiej za ogromne zaangażowanie w prace na 
rzecz szkoły. 

Wyróżnieni uczniowie z kl. IV T w zawodzie technik agrobiznesu, 
których wychowawczynią była pani Alicja Kuchta, to: Anita Labuda ze średnią 
ocen 5,31 oraz Dominika Błoczyńska. Wyróżniono również: Agatę Naczk oraz 
Weronikę Naczk, które wykazały się niezwykłą obowiązkowością osiągając 
100% frekwencję. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektorzy oraz starosta 
kartuski. Dyrektor Grzegorz Machola podkreślił ważność przygotowania do 
egzaminów, które będą wstępem do budowania własnej przyszłości. Życzył, 
aby dorosłe życie było szczęśliwe, twórcze, radosne i piękne, ale przede 
wszystkim oparte na wartościach. Pogratulował absolwentom i rodzicom. 

Dyrektor Krystyna Formela skierowała do absolwentów słowa z po-
zycji byłej  wieloletniej dyrekcji tej szkoły, która przyjmowała ich w jej progi. 
Nawiązała do motta uroczystości „Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg”. 
Wskazała na potrzebę ciągłego rozwoju, który wymusza stawianie sobie 
wymagań i dążenie do osiągnięcia celów. Życzyła powodzenia na egzaminach 
oraz wielu sukcesów w dalszym życiu.

Starosta Janina Kwiecień wspomniała o swoim egzaminie 
maturalnym, dodając odwagi absolwentom poprzez wiarę w ich możliwości. 
Życzyła im pomyślności i mądrych wyborów w dalszym dorosłym życiu oraz 
tego, by zawsze umieli odróżnić dobro od zła.

W imieniu absolwentów głos zabrał uczeń klasy III LO Karol Bronk, 
który podziękował dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom 
szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie. Swoje wystąpienie rozpoczął 
od przysięgi, w której reprezentanci klas maturalnych, stojąc przy sztandarze 
szkoły, przyrzekali nieść w świat i pomnażać dobro, wiedzę, rzetelność oraz 
rozwijać wartości, którymi obdarzyła ich szkoła. 

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy III TE 
zaprezentowali przedstawienie pt. „Duchy Szkoły”. Uczniowie, wcielając się
w duchy, przekazywali królowej szkoły „dary”, którymi obdarowano 
tegorocznych absolwentów. Były to wartości,  jakimi maturzyści powinni 
kierować się w swoim dalszym życiu: dobroć, empatia, miłość, przyjaźń… 
Również pięknie wykonane piosenki przez Dominikę Sobisz były prawdziwą 
ozdobą występu i wywołały wzruszenie wielu uczniów, rodziców i zapro-
szonych gości. 

Absolwentów obdarowano upominkami, które z pewnością będą 

Absolwenci klasy IV TŻ

Absolwenci klasy IV TA

Absolwenci klasy III LO
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Chorwacki Varaždin w obiektywie aparatów uczennic ZSP w Sierakowicach
By „uchwycić świat na zdjęciu” wy-

ruszyliśmy tym razem do chorwackiego miasta 
Varaždin. Dzień wyjazdu rozpoczął się dla nas 
wcześnie. Odlecieliśmy z Portu Lotniczego im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku o 6.40 na pokładzie 
samolotu niemieckiego przewoźnika lotniczego 
- Lufthansy. W Monachium, na jednym z naj-
większych lotnisk w Europie, czekaliśmy na 
kolejny lot. Do Zagrzebia dotarliśmy o 12.45. 
Na lotnisku mieliśmy okazję doskonalić 
umiejętność posługiwania się językiem angiel-
skim oraz zdobyć nowe doświadczenia w związ-
ku z podróżą samolotem. 

Gospodarze przywitali nas w porcie 
lotniczym. Następnie busem udaliśmy się do 
siedziby Szkoły Medycznej w Varaždin. Tam 
miało miejsce spotkanie organizacyjne. Ucznio-
wie z różnych państw: Polski, Finlandii, Turcji, 
Hiszpanii i Niemiec poznali swych kolegów
z Chorwacji, u których mieli mieszkać przez naj-
bliższy tydzień. Do tej pory utrzymywali jedynie 
kontakt mailowy w języku angielskim. Omó-
wiono plan wizyty i rozdano materiały promo-
cyjne. Następnie zmęczeni podróżą uczniowie 
udali się do domów wraz z kolegami z Chorwacji. 

W niedzielę o 10.00 spotkaliśmy się w szkole z uczniami, wystawę zdjęć, a wśród nich jeden z pierwszych aktów, prekursorskie 
nauczycielami i koordynatorami projektu. Później w dwóch grupach fotografie grupowe oraz przedstawione na zdjęciu postacie w ruchu.
zwiedzaliśmy starówkę miasta Varaždin oraz renesansowy zamek. W pobliżu fortecy dawni właściciele utworzyli sztuczne jezioro z trasą 
Nasze szczęście dopełniło zwycięstwo fotografii z Polski w konkursie, widokową. Uczniowie podążali wokół zbiornika, by „uchwycić świat na 
którego motywem przewodnim była „Natura”. Zdobywca nagrody – zdjęciu”. W podziemiach zamku, w specjalnie zaaranżowanej sali, Saša 
Maciej Płotka - zaproponował temat następnego konkursu – freelensing. – koordynator projektu z Chorwacji - przeprowadził szkolenie z zakresu 

Poniedziałkowy poranek rozpoczął konkurs poszukiwania fotografii krajobrazowej. Zdobyte umiejętności mogliśmy wykorzystać 
pisanek, przeprowadzony na terenie szkoły w Varaždin. Jego celem było również w czasie wspinaczki na Ravną Gorę – jeden z najwyższych 
wprowadzenie nas w nastrój świąt wielkanocnych, zbliżających się szczytów tamtejszego pasma górskiego. Zmęczeni i pełni wrażeń 

powróciliśmy do szkoły po godzinie 19. Następ-
nego dnia prezentowaliśmy efekty swej pracy
w postaci zdjęć krajobrazu. 

W środę od rana przygotowywaliśmy 
wystawę zdjęć z cyklu „Natura” w pomiesz-
czeniach muzealnych zamku Varaždin. Jej ofi-
cjalne otwarcie, przy udziale przedstawicieli 
władz miasta i szkoły oraz mediów, miało 
miejsce o godzinie 19. Tuż po obejrzeniu 
ekspozycji udaliśmy się na uroczystą kolację do 
restauracji „Vertlec”, na której spotkali się ucz-
niowie i nauczyciele. Wiele radości dostar-
czyły nam zabawne konkursy, przygotowane 
przez organizatorów kolacji. W ostatecznej 
klasyfikacji nasza grupa z Polski zajęła trzecie 
miejsce, m.in. dzięki zaangażowaniu uczennic: 
Michaliny Mielewczyk, Iwony Myszk i Magda-
leny Zielke oraz nauczycieli: Dawida Chmie-
lewskiego i Renaty Brzezińskiej. 

W czwartek rano udaliśmy się do 
Muzeum Neandertalczyków w Karpinie, gdzie 
obejrzeliśmy unikatową w skali europejskiej 
ekspozycję. Wzięliśmy też udział w warsztatach 
rękodzieła. Własnoręcznie wykonaliśmy toreb-
ki przy użyciu materiałów i narzędzi dostępnych wielkimi krokami. Po południu udaliśmy się na wycieczkę rowerową 

neandertalczykom. Po południu zwiedziliśmy Stare Miasto w Zagrze-nad rzekę Drawę. Niesamowity pejzaż nadał wyprawie charakteru sesji 
biu, katedrę oraz siedzibę rządu.  zdjęciowej, której motywem przewodnim stał się „Krajobraz”. W 

Piątek był ostatnim dniem spotkania w chorwackim Varaždin przygotowanie wyjazdu organizatorzy włożyli wiele trudu. Dla 
w ramach projektu, którego autorem jest nauczyciel języka angielskiego bezpieczeństwa uczestników zadbali nawet o asystę policji. 
w ZSP w Sierakowicach pan Dawid Chmielewski. Przy pożegnaniuWe wtorek udaliśmy się na wycieczkę autokarową do 
z gospodarzami nie zabrakło łez. Do Polski odlecieliśmy z lotniskaoddalonego o kilkadziesiąt kilometrów zamku Trakošćan. Ten 
 w Zagrzebiu o 16.50, a Gdańsk powitał nas gwiaździstą chłodną nocąśredniowieczny zamek był wielokrotnie przebudowywany. W XVI 
o 22.50.  wieku przeszedł w ręce rodziny Draškowić, której potomkowie stali się 

pionierami w dziedzinie XIX-wiecznej fotografii. Mogliśmy zobaczyć Uczestnicy projektu: Dawid Chmielewski, Renata Brzezińska
Magdalena Zielke, Iwona Myszk, Michalina Mielewczyk
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Uczniowie ZSP w Sierakowicach z wizytą w Hiszpanii w ramach projektu ,,MOVE!”

W dniach 10-16 marca 2014 roku uczniowie ZSP w Siera-
kowicach przebywali w Hiszpanii w ramach sportowego  projektu 
Comenius „Move!” promującego aktywność fizyczną, którego 
inicjatorem i autorką jest nauczycielka języka angielskiego Aleksandra 
Klaman-Chmielewska.

Po przybyciu do La Llagosta, miejsca naszego zakwatero-
wania, wszyscy uczestnicy zostali przywitani w tamtejszej szkole, po 
czym uczniowie udali się do rodzin goszczących, by móc bliżej poznać 
swoich rówieśników. Wspomniana wcześniej La Llagosta znajduje się 
niedaleko drugiego co do wielkości miasta Hiszpanii – Barcelony. Drugi 
dzień spędziliśmy właśnie w Barcelonie. Zwiedziliśmy Wioskę 
Olimpijską, miejsce zakwaterowania sportowców biorących udział

zapierające dech w piersiach. W piątek organizatorzy zabrali wszystkich 
do Parku Collserola; wspinaliśmy się po pagórkach, podziwiając 
prześliczne krajobrazy. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, która 
była już niestety spotkaniem pożegnalnym. Po wspólnym posiłku i zdję-
ciach uczniowie udali się na ostatni spacer ulicami La Llagosta. 

Cały wyjazd był wspaniałą przygodą, zarówno dla uczniów 
jak i nauczycieli. Z pewnością była to też lekcja cierpliwości i tolerancji, 
gdyż patrząc na niezwykle spokojny sposób bycia wiecznie 
spóźniających się Hiszpanów i Włochów, można było dostrzec dużą 
różnicę zachowań, szczególnie w odniesieniu do nas – Polaków.

Uczniowie zapewne jeszcze długo będą wspominać ten 
wyjazd, na którym mogli się nie tylko bawić, ale także uczyć, stawiając 
czoła językowi angielskiemu.

Ewa Okroj, kl. III TE 

w igrzyskach z 1992 roku, Muzeum Sportu oraz tamtejszą sportową 
uczelnię wyższą. Kolejnego dnia nadszedł czas na wizytę w szkole w La 
Llagosta, gdzie od samego rana, wraz z uczniami pozostałych szkół 
partnerskich z Turcji, Włoch i Czech opowiadaliśmy o swoich szkołach, 
krajach i kulturze. Później na sali gimnastycznej przeprowadzone 
zostały lekcje wychowania fizycznego zaprojektowane przez partnerów 
projektu, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie z poszczególnych 
krajów. My zaproponowaliśmy ciekawe ćwiczenia na piłkach do fitness.

Następny dzień spędziliśmy w Barcelonie, gdzie spacero-
waliśmy śladami Gaudiego, zobaczyliśmy najsłynniejsze i najpięk-
niejsze jego dzieła, m.in. kamienice Casa Batllo, Casa Calvet, Casa 
Mila. Później w programie znalazł się spacer ulicą La Rambla, która 
kończy się przy pomniku Krzysztofa Kolumba, prawie już na wybrzeżu, 
dlatego uczniowie w ramach swojego czasu wolnego aż do późnego 
wieczora przebywali na plaży nad Morzem Śródziemnym. Podczas 
pobytu zobaczyliśmy też Plac Hiszpański, Muzeum Sztuki Katalońskiej 
oraz fontannę Magica, przy której wieczorami odbywają się pokazy 

 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają 

jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną.
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator Zasięg

czerwiec Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Bezpieczne życie”

Zespół Szkół w Gowidlinie KP Straży Pożarnej
w Kartuzach

powiatowy

01 czerwca 
(niedziela)

Zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka

Piknik rodzinny

Jezioro Mienino Łyśniewo

Zespół Szkół w Tuchlinie

Koło Wędkarskie Nr 72

UKS Tuch
ZS Tuchlino

gminny

regionalny

2 czerwca - 6 lipca Wystawa autorska Lucyny Hartyn-
Koszałka

Drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury regionalny

02 czerwca – 
15 sierpnia

Wystawa poplenerowa malarstwa 
„Mój Rebacczi môl”

GOK Sierakowice LGR „Kaszuby" regionalny

07 czerwca
(sobota)

godz. 19.00 

Koncert Zespołu Reggae – 
„Propaganda Dei”

z okazji  XV rocznicy pobytu
Jana Pawła II w Pelplinie

Ołtarz Papieski
w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury regionalny

14 czerwca (sobota) VIII FESTYN RODZINNY SP w Mojuszu SP w Mojuszu lokalny

22 czerwca 
(niedziela)

Kaszubska SOBÓTKA - 
GWIAZDA WIECZORU: 

BELFAST the sounds of BoneyM

Amfiteatr SZEROKOWIDZE Gminny Ośrodek Kultury regionalny

28 – 29 czerwca 
(sobota-niedziela)

Żeglarskie Mistrzostwa Polski
w klasie VAURIEN,
regaty towarzyszące

Jezioro Kamienieckie UKS „WIKING” -
Kamienica Królewska

ogólnopolski

28 – 29 czerwca 
(sobota-niedziela)

Zawody wędkarskie - gruntowe Jezioro Bukowskie Bukowo Koło Wędkarskie Nr 72 gminny

29 czerwca 
(niedziela),
godz. 16.00 

Letni koncert młodych artystów 
zrzeszonych w sekcjach stałych 

GOK Sierakowice,
„Niedziela z biegiem natury” 

piknik rodzinny

Drewniany Zabytkowy Kościół
Plac przy świetlicy w Paczewie

Gminny Ośrodek Kultury
KGW Paczewo

regionalny
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Powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Szkoła z Szopy najlepsza

Mała Szkoła w Szopie i Gimnazjum w Szopie okazały się 
najlepsze podczas powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym, jakie odbyły się w środę 7 maja w SP nr 2 w 
Kartuzach i to one będą reprezentować Powiat Kartuski w eliminacjach 
wojewódzkich w Gdańsku. Uczestnicy zawodów musieli pokonać 
rowerowy tor przeszkód, miasteczko ruchu drogowego, jak też wykazać 
się znajomością przepisów ruchu drogowego. Jednym z zadań było 
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Nowością w 
regulaminie była konieczność zakwalifikowania do zespołu uczniów 
szkoły podstawowej dwóch dziewcząt. Tak więc zespoły SP składały się 
z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców. Zespoły gimnazjalne zaś składały 
się z trzech uczniów, z dowolną liczbą dziewcząt i chłopców. 

Zawody zostały przeprowadzone pod czujnym okiem 
dyrektora SP nr 2 w Kartuzach oraz policjantów Komendy Policji w 
Kartuzach. Słowo wstępne wygłosiła dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Kościerzynie pani Halina Uchman. 

Wyniki w kategorii szkół podstawowych:

Wyniki w kategorii gimnazjów:

Najlepszym zawodnikiem w zawodów w kategorii szkół 
podstawowych został Robert Peta z Małej Szkoły w Szopie, zaś w 
kategorii gimnazjów K. Mądry z Gimnazjum w Przyjaźni i jako nagrodę 
otrzymali w pełni wyposażone rowery. 

Sponsorami Turnieju byli: PZU, Sklep SELA-BIKE, 
Starostwo Powiatowe w Kartuzach, gminy powiatu kartuskiego, Lamel 
Rozdzielnice, Farmjug, NZOZ „Kaszuby”. 

Drużyna Małej Szkoły w Szopie wystąpiła w składzie: Olga 
Głodowska, Monika Klamrowska, Robert Peta i Joachim Lorbiecki. 
Drużyna Gimnazjum w Szopie wystąpiła zaś w składzie: Damian Peta, 
Mateusz Damps i Grzegorz Bulczak. Opiekunami drużyn z Szopy są: 
Dorota Kobiela i Przemysław Łagosz.

Tekst i foto: nadesłane

miejsce szkoła l. punktów stratnych

1 Mała Szkoła w Szopie 41

2 SP w Miechucinie 68

3 SP w Prokowie 69

4 SP w Somoninie 88

5 SP nr 2 w Kartuzach 90

6 SP w Pomieczynie 95

7 SP w Kamienicy Szlacheckiej 109

8 SP w Sulęczynie 156

miejsce szkoła l. punktów stratnych

1 Gimnazjum w Szopie 24

2 Gimnazjum w Przyjaźni 31

3 Gimnazjum w Miechucinie 42

4 Gimnazjum nr 1 w Kartuzach 45

5 Gimnazjum w Somoninie 54

6 Gimnazjum w Klukowej Hucie 60

7 Gimnazjum w Pomieczynie 74

8 Gimnazjum w Sulęczynie 83

Reprezentacja gimnazjum w Szopie: Dorota Kobiela (opiekun), Mateusz Damps,
Damian Peta, Grzegorz Bulczak i Przemysław Łagosz (opiekun)

Reprezentacja szkoły podstawowej w Szopie: Monika Kamrowska, Aleksandra
Głodowska, Dorota Kobiela (opiekun), Robert Peta i Joachim Lorbiecki
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Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2014
Pierwszego maja w Kamienicy Królewskiej zainaugurowano 

sezon żeglarski. Regaty zostały poprzedzone uroczystością otwarcia 
sezonu żeglarskiego 2014, w której uczestniczył główny sponsor 
żeglarzy, wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Ksiądz Andrzej 
Piernikarczyk - proboszcz parafii Kamienica Królewska - dokonał 
poświęcenia nowo wybudowanego pawilonu socjalnego i nowej łodzi 
klasy OMEGA.  

Regaty zostały przeprowadzone w bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych, przy sile wiatru od 4 do 5 stopni w skali 
Beauforta i temperaturze powietrza 8 stopni C. W tych warunkach, 
biorąc jeszcze pod uwagę niską temperaturę wody, zawodnicy 
najmłodsi – początkujący z grupy zerowej, nie zostali wypuszczeni na 
wodę. Dzięki temu uniknęliśmy tak przykrych w tych warunkach 
wywrotek.

WYNIKI REGAT
Klasa OPTIMIST UKS

1. Wiktor Maszota – UKS WIKING Kamienica Królewska;
2. Łukasz Lubotzki – UKS WIKING Kamienica Królewska;
3. Michał Dampc – UKS WIKING Kamienica Królewska;
4. Tomasz Bednarek – Akademia Żeglarstwa Stężyca;
5. Szymon Jażdz – Akademia Żeglarstwa Stężyca;
6. Bartłomiej Prusicki – Akademia Żeglarstwa Stężyca.

Klasa VAURIEN

1. Przemysław Okuniewski, Dariusz Damps – UKS WIKING 
Kamienica Królewska;
2. Igor Tarasiuk, Martyna Tarasiuk – UKS FLOREK Sierakowice;
3. Aleksandra Płotka, Artur Damps – UKS WIKING Kamienica 
Królewska;
4. Maciej Gosz, Michał Gosz – UKS WIKING Kamienica Królewska;
5. Alicja Bronk, Kacper Cieszyński – UKŻ LAMELKA Kartuzy;
6. Jakub Manista, Paweł Gostkowski – Akademia Żeglarstwa Stężyca;
7. Julia Miotk, Zuzanna Czapiewska – UKS FLOREK Sierakowice.

Z żeglarskim pozdrowieniem 
Lechosław Borkowski

Foto: nadesłane

Eliminacje turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup
W dniu 28 kwietnia na obiekcie Orlik 2012 w Sierakowicach być może doczekamy się piłkarza na miarę tej gwiazdy. Poziom 

został rozegrany 2 etap eliminacyjny w turnieju piłki nożnej Coca Cola tegorocznych rozgrywek był wysoki, a i emocji było bardzo dużo. Do 
Cup. Walkę o udział w finale wojewódzkim stoczyli: Gimnazjum ostatniej minuty meczu awans mogły sobie zapewnić 3 zespoły - 
Sierakowice, Zespół Szkół w Parchowie, Gimnazjum nr 1 Lębork oraz Lębork, Sierakowice oraz Parchowo - za sprawą układu wyników
Publiczne Gimnazjum w Kamienicy Szlacheckiej. To już XVI edycja i bilansów bramkowych. Ostatecznie zawodnicy z Gimnazjum im. 
tego turnieju. Tak zaczynał Robert Lewandowski i tu w Sierakowicach Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wygrali mecz z Gimnazjum nr 1

w Lęborku 3:1, i to im przypadł udział w finale 
wojewódzkim.

Wyniki:
Gimnazjum nr 1 Lębork – Zespół Szkół w Parchowie  1:2
Gimnazjum Sierakowice – PG Kamienica Szlachecka  2:1
PG Kamienica Królewska – Gimnazjum nr 1 Lębork  0:7
Gimnazjum Sierakowice – Zespół Szkół w Parchowie  1:1
PG Kamienica Szlachecka – Zespół Szkół w Parchowie  
0:0
Gimnazjum Sierakowice – Gimnazjum nr 1 Lębork  3:1

Marian Wnuk-Lipiński
Foto: nadesłane
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Młodzi koszykarze KS Bat Sierakowice r. 2000 uczestniczyli Olsztyna-pokonaliśmy zespoły z Trefla Sopot, Żyrardowa, Olsztyna, 
w dniach 26.04 - 28.04.2014 w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Pruszcza Gdańskiego i Mrągowa;
Polski rozgrywanym w Poznaniu. Rywalami naszej drużyny były - II miejsce w Ogólnopolskim turnieju NETZ CUP w Gdyni - 
następujące ekipy: Górnik Wałbrzych, MKK Pyra Poznań i Pivot porażka w finale z drużyną Czarni Słupsk;

- V miejsce w finałach wojewódzkich szkół gimnazjalnych - Piastów.
W pierwszym meczu pokonaliśmy jednego z faworytów reprezentacja Gimnazjum Sierakowice;

- Konrad Kolka został królem strzelców w Pomorskiej Lidze Pivot Piastów wynikiem 76:35, grając agresywnie w obronie, 
Młodzików.wymuszając dużą ilość strat u przeciwnika. Bardzo dobrze graliśmy

Olbrzymim naszym sukcesem jest również to, że 5 naszych w ataku, dokładnie realizując przedmeczowe założenia. Na pochwałę 
zawodników zostało zauważonych i jest członkami Kadry Pomorza zasłużył cały zespół za ambitną i ofiarną grę. Drugim przeciwnikiem był 

zespół Górnika Wałbrzych, 
który dzień wcześniej prze-
grał pierwszy mecz z Pyrą 
Poznań i aby myśleć o awan-
sie, musiał z nami wygrać. 
Mecz od początku był bardzo 
zacięty, trwała twarda walka 
o każdą piłkę. Ostatecznie 
wygraliśmy 66:61 i zapew-
niliśmy sobie tym samym 
awans do półfinałów Mis-
trzostw Polski już po drugim 
dniu rozgrywek. Ostatni 
mecz graliśmy z drużyną 
MKK Pyra Poznań (która 
również miała już zapew-
niony awans) o to kto zajmie 
1 czy 2 miejsce w turnieju. 
Mecz był bardzo wyrów-
nany, prowadzenie zmieniało 
się co jakiś czas i niestety 
przegraliśmy 61:62. 

Nasz awans jest 
ogromnym sukcesem, gdyż 
przed turniejem nie byliśmy 
typowani do awansu, dlatego 
tym większa jest radość z od-
niesionego sukcesu. Nasza 
drużyna grała w następu-
jącym składzie: Konrad Kol-
ka, Mateusz Bronk, Dacjusz 
Kierznikiewicz, Tomasz 

rocznika 1999 i 2000. Adam Majewski i Szymon Cyperski są w Kadrze Wolski, Dominik Kuczkowski, Kamil Młyński, Mateusz Czaja, Szymon 
1999 i z tą kadrą awansowali do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Formela, Bartosz Smętoch, Marcin Lademann, Jakub Bigus, Paweł 
Olimpiady Młodzieży. Konrad Kolka, Mateusz Bronk i Kamil Młyński Polejowski. Na wyróżnienie zasłużyli: Konrad Kolka - śr. 23,7 pkt. na 
są w Kadrze 2000. Kadra ta odniosła historyczny sukces wygrywając mecz, Mateusz Bronk - 19 pkt. na mecz oraz Marcin Lademann, Kamil 
rozgrywki Ligi Wschodnioeuropejskiej - EYBL, która zrzesza drużyny Młyński, Dacjusz Kierznikiewicz.
z Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski. Turniej Turniej półfinałowy odbędzie się w Starogardzie Gdańskim
finałowy był rozgrywany w Polsce, w Człuchowie, nasza kadra w dniach 23-25.05.2014, gdzie rywalizować będziemy z drużynami 
pokonała swoich przeciwników i po raz pierwszy w historii tych SKS Starogard Gdański, Stal Stalowa Wola i SPK Białystok. Do turnieju 
rozgrywek triumfowała drużyna z Polski. Konrad Kolka został wybrany finałowego awansują dwie najlepsze drużyny.
do najlepszej piątki całego turnieju – ALL STARS.Ostatni sukces jest jednym ze znakomitych osiągnięć naszej 

Wszystkie te sukcesy biorą się z ciężkiej, codziennej pracy drużyny w obecnym sezonie. Zawodnicy, na co dzień uczniowie klasy 
zawodników, którym chciałbym podziękować za wykonaną do tej pory sportowej Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach, wykonali 
pracę. ogromną pracę na zajęciach, wylali dużo potu, żeby dojść do takich 

Moje podziękowania kieruję również do osób, które wyników. Nasze osiągnięcia w tym sezonie:
przyczyniają się do tego, że możemy uczestniczyć w rozgrywkach, - Wicemistrzostwo Pomorza w kategorii U-14;
jeździć na turnieje po całej Polsce i rywalizować z najlepszymi klubami. - I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta 
Są to: Tadeusz Kobiela - Wójt Gminy Sierakowice, Krzysztof Bydgoszczy - pokonaliśmy zespoły z Inowrocławia, Dąbrowy 
Andryskowski - Dyrektor Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Siera-Górniczej, Bydgoszczy, Pruszcza Gdańskiego i MOS Katowice. Nasz 
kowicach, Rafał Makurat - Prezes KS Bat Sierakowice, Tadeuszzawodnik Konrad Kolka został uznany najlepszym zawodnikiem 
i Andrzej Bigusowie - właściciele Firmy Handlowej BAT.turnieju - nagroda MVP;

- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta 
Ze sportowym pozdrowieniem

Olsztynka - pokonaliśmy drużyny z Lublina, Łomży, Olsztynka, - trener Dariusz Kolka
Gdańska i Bielska Podlaskiego. Konrad Kolka został wybrany Foto: nadesłane
najlepszym zawodnikiem turnieju – MVP;

- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta 

Koszykarze Bat Sierakowice w półfinale Mistrzostw Polski
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązy- rakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze). 26 września,
wania Problemów Alkoholowych w Sierako- 24 października*,
wicach uprzejmie informuje o miejscach – Porady prawne 28 listopada,
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:  Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela 19 grudnia*

bezpłatnie mecenas KATARZYNA KUR- *w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo 
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej KIEWICZ nie będzie w ostatni piątek miesiąca
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy – Mediacje rodzinne prowadzi mecenas 
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: KATARZYNA KURKIEWICZ
czynne: 30 maja, w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 27 czerwca, 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu
15.30, w piątki w godz. 13.00 – 20.00 25 lipca, (tel. 609 180 881).
Przewodnicząca Komisji – Maria Karolak, 29 sierpnia,
tel. 609 180 881 

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

– Grupa Anonimowych 
Alkoholików „Pogoda 
Ducha”
w Sierakowicach zaprasza 
na mityngi osoby, które 
chcą zerwać z nałogiem 
alkoholizmu oraz ich rodzi-
ny. Spotkania odbywają się 
w każdy piątek od godz. 
19.00 do 21.00 w budynku 
Domu Katolickiego w Sie-

Informacja

Sprzedam motocykl YAMAHA FZ6 Fazer, rok produkcji 2004, przebieg 44 tys. km, pierwszy właściciel, stan bardzo dobry, 
Sierakowice, tel. 502 395 920

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

Przyjmę na praktykę ucznia w zawodzie sprzedawca do sklepu ogrodniczego w Wygodzie Sierakowskiej, tel. 605 262 280

Przyjmę na praktykę ucznia w zawodzie stolarz, Wygoda Sierakowska, tel. 605 262 280

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

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

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

Gabinet ginekologiczny lek. med. Tadeusz Janowski
ul. Jeziorna 37, 83-340 Sierakowice, tel. 604 49 33 41, czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 17.00
ź przystępne ceny
ź nowoczesny sprzęt
ź USG 3D

Sprzedam pomost GOVI na Jeziorze Gowidlińskim lub zamienię na działkę lub ziemię, tel. 607 12 12 48 




