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Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Już wiadomo, że powsta-
nie tunel dla pieszych tuż 
obok wiaduktu w Siera-
kowicach. Nie wiadomo 
tylko, czy jeszcze w tym 
roku, czy dopiero w 2012. 
Jedno jest pewne – jest 
to inwestycja niezbędna 
dla poprawienia bezpie-
czeństwa mieszkańców 
Sosnowej Góry i Wygo-
dy Sierakowskiej. 

– Temat był wielokrot-
nie poruszany w rozmo-
wach z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich – mówi 
Zbigniew Fularczyk, za-
stępca wójta. – Wstępnie 
ustalono, że Gmina Siera-
kowice zleci wykonanie 
projektu technicznego tu-
nelu łącznie z wszystkimi 
pozwoleniami, a Zarząd 
Dróg ujmie to w swoim 
programie polepszenia 
bezpieczeństwa przy 
drogach wojewódzkich. 

Wydrążony w nasypie 
kolejowym tunel będzie 
zlokalizowany na lewo od 
wiaduktu (patrząc w kie-
runku Kartuz). Przedłużo-
ny zostanie także chodnik 
z Sierakowic w stronę 
Sosnowej Góry. 

AK
Foto: AK

Tunel dla pieszych 
poprawi bezpieczeństwo

Tunel dla pieszych będzie zlokalizowany na lewo od wiaduktu

Mimo niesprzyjającej zimowej aury nie ustają prace 
budowlane przy zabytkowym kościele św. Marcina. 
Całkowite zrekonstruowanie obiektu wraz z dobudo-
waniem wieży przy zachodniej ścianie kościoła oraz 
zagospodarowanie działki otaczającej zabytek ma 
zakończyć się późną wiosną. Termin mija 20 maja. 

Kościół św. Marcina to ostatni drewniany kościół 
zbudowany w konstrukcji zrębowej na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. Będzie jednym z obiektów 
tworzących tzw. park kulturowy. Pozostałe to: drugi 
kościół parafialny, park z Ołtarzem Papieskim i gro-
bowiec Łaszewskich, w którym znajduje się miejsce 
pamięci o osobach związanych z Sierakowicami. 

Gospodarzem zrekonstruowanego obiektu będzie 
Gminny Ośrodek Kultury. Kościołowi zostaną nada-
ne, oprócz sakralnych, nowe funkcje. Organizowane 
będą w nim wystawy, wernisaże i koncerty, co 
z pewnością wpłynie na poszerzenie oferty tury-
styczno – kulturalnej gminy.

AK
Foto: AK

Obecnie trwa budowa wieży kościelnej 
przy zachodniej ścianie świątyni

Powstaje perełka architektury sakralnej
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Już wkrótce rozpocznie się 
Narodowy Spis Powszechny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie prze-
prowadzony w dniach

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011. Będzie pierwszym spisem 
powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się państwem człon-
kowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, 
m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficz-
no–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach 
określonych przez Komisję Europejską.

Cel spisu

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji 
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–eko-
nomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz 
o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regio-
nalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się 
do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w proce-
sach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone 
migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla 
potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów lo-
sowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na 
próbie gospodarstw domowych. 

W spisie istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagad-
nieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest 
niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zacho-
dzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach 
demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, 
stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin 
w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście 
realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porów-
nywalności z wynikami z poprzednich spisów.

Kogo obejmie spis

Spis obejmie:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w miesz-

kaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami;

- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz 
zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

- osoby niemające miejsca zamieszkania.
Spis nie obejmie: 
- szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplo-

matycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków 
rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów 
i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych;

- mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własno-
ścią przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych 
państw obcych.

Z jakich tematów będą zbierane dane

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tema-
tów badawczych:

1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;

3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyzna-

niowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania 

i budynki).

Obowiązek udzielania odpowiedzi

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiąza-
ne są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem 
art. 6 ust. 3. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym, który brzmi: „Wyłącznie na zasadzie dobrowolności 
mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące:

1) pozostawania w związku nieformalnym;
2) wyznania – przynależności wyznaniowej;
3) liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyj-

nych”.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są 

pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem 
ust. 3. W przypadku danych, o których mowa w art. 6 ust. 3, od-
powiedzi udziela się na zasadzie dobrowolności.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku 
możliwości bezpośredniego spisania osoby, danych dotyczących 
nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwa-
nia i przyczyny przebywania, informacji o miejscu poprzedniego 
zamieszkania oraz poziomie wykształcenia udzielają – w zakresie 
posiadanej dokumentacji – zarządzający tymi obiektami.

Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby prawne 
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej udzie-
lają zarządzający lub administrujący tymi budynkami. Informacji 
o budynkach stanowiących własność osób fizycznych udzielają 
właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków. 
Informacji o niezamieszkanych mieszkaniach udzielają zarzą-
dzający lub administrujący budynkami, w których te mieszkania 
się znajdują.

Metody zbierania danych

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań będzie realizowany me-
todą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych 
administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym 
i reprezentacyjnym, w następującej kolejności:

- pobranie danych z systemów informacyjnych,
- samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub ko-

rekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów 
informacyjnych,

- wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, 
prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),

- wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicz-
nym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

Źródło informacji: www.spis.gov.pl 
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W imponującym tempie przebiegają prace przy rozbu-
dowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach. 
Mury nowej części obiektu niemal rosną w oczach. 
Oddanie do użytku nowo wybudowanej i wyremon-
towanej przychodni ma nastąpić już jesienią. 

– Trwają prace murarskie – informuje Zbigniew 
Fularczyk. – Budowa pierwszego piętra budynku 
już została zakończona. W pierwszym etapie prac 
zaplanowano budowę nowej części ośrodka i prace 
wykończeniowe wewnątrz, aby właśnie tam na prze-
łomie czerwca i lipca można było przenieść działal-
ność ośrodka zdrowia. Wtedy rozpocznie się remont 
starej części budynku. Do końca listopada całość ma 
zostać rozbudowana i wyremontowana.  

W obecnym budynku przychodni po remoncie 
będzie się mieścić poradnia rehabilitacyjna. Natomiast 
w pomieszczeniach na pierwszym piętrze swoją siedzi-
bę będzie miał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia 
to jedna część wielkiej inwestycji. Kolejną jest wyposa-
żenie gabinetów w meble i niezbędny sprzęt medyczny. 
Najważniejsze zakupy to m.in. aparat rentgenowski, 
ultrasonograf i unity stomatologiczne. Przetargi na do-
stawę wyposażenia zostaną ogłoszone już niebawem.

AK
Foto: AK

Trwa rozbudowa 
Gminnego Ośrodka Zdrowia

Wybieramy sołtysów i rady sołeckie
Rozpoczęły się zebrania wiejskie mające na celu wybranie sołtysów i rad sołec-
kich. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 lutego w Puzdrowie i Tuchlinie. Wyborów 
dokonano także w kilku innych sołectwach. 

Podajemy harmonogram pozostałych zebrań wiejskich:

Data Godzina Sołectwo Miejsce

2 marca 17.00 Kowale u Pana Edwina Ruszewskiego
2 marca 17.00 Paczewo Urząd Gminy Sierakowice
2 marca 19.00 Mojusz Szkoła Podstawowa w Mojuszu
2 marca 19.00 Stara Huta u obecnego sołtysa
3 marca 17.00 Pałubice u obecnego sołtysa
3 marca 19.00 Kamienica Królewska Zespół Szkół w Kam. Król.
7 marca  17.00  Nowa Ameryka Szkoła Podstawowa w Jelonku
7 marca 19.00 Sierakowska Huta Szkoła Podstawowa w Jelonku

15 marca 17.00 Bącka Huta „Mała Szkoła” w Szopie
15 marca  19.00 Łyśniewo Sierak. Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
16 marca 17.00 Mrozy u obecnego sołtysa
16 marca 19.00 Szklana świetlica w Szklanej
17 marca 17.00 Smolniki Zespół Szkół w Gowidlinie
17 marca 19.00 Gowidlino Zespół Szkół w Gowidlinie

Ze względu na możliwość zmian terminów zebrań, zainteresowanych prosimy 
o śledzenie harmonogramu na stronie www.sierakowice.pl. Tam na bieżąco 
informujemy o wszystkich zmianach. 

AK

Zmienia się opłata 
za pobyt dziecka w przedszkolu
Od września zmienia się sposób naliczania opłaty 
za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych. 
W naszej gminie do tej pory obowiązywała opłata 
stała, stanowiąca 15% minimalnego wynagrodzenia, 
czyli ok. 200 zł miesięcznie. Do tego dochodzi od-
płatność za posiłki. Wysokość nowej opłaty została 
zaakceptowana przez radnych podczas styczniowej 
sesji Rady Gminy.  

– Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa, iż 
czas przeznaczony na realizację podstawy programo-
wej w przedszkolach musi wynosić 5 godzin dziennie 
– wyjaśnia Piotr Leszczyński, dyrektor ZEAS. – Rada 
Gminy podejmuje uchwałę o wprowadzeniu odpłat-
ności  za usługi, jakie przedszkole świadczy ponad 
podstawę programową. Do tej pory Rady Gminy róż-
nie ustalały wysokość odpłatności. U nas obowiązuje 
opłata stała, która wynosi ok. 200 zł. Do sądów trafiało 
bardzo dużo wniosków rodziców w sprawie uchwał 
podejmowanych przez gminy i sądy często uchylały 
te uchwały. Żeby to ujednolicić, senat wprowadził 
nowelizację ustawy o systemie oświaty, gdzie opłata 
ma być ściśle uzależniona od liczby godzin realizowa-
nych przez przedszkole ponad podstawę programową. 
Nowelizacja ma obowiązywać od 1 września we 
wszystkich przedszkolach samorządowych. 

Odpłatność za 1 godzinę pobytu dziecka w przed-
szkolu ustalono na 3 zł. Oznacza to, że dziecko będzie 
przebywać w przedszkolu nieodpłatnie przez pięć 
godzin, koniecznych do zrealizowania podstawy 
programowej, a każda kolejna godzina będzie płat-
na. Dyrektor przedszkola będzie zawierał umowy 
z rodzicami przedszkolaków, gdzie szczegółowo 
będzie określona m.in. liczba godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu oraz zakres korzystania z posiłków. 

AK

Punkt konsultacyjny dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów
Na Państwa pytania czekać będzie pracownik Urzędu Skarbowego w Kartuzach, 
który udzieli porad z zakresu ulgi rehabilitacyjnej

Najbliższe terminy: 2, 16, 30 marca 2011 r., 13 i 27 kwietnia 2011 r.
Punkt konsultacyjny czynny będzie w godzinach od 10.00 do 12.00 w Ośrodku 

Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach, ul. Mściwoja II 14.
Kontakt telefoniczny i rejestracja pod numerem telefonu (58) 694 62 06 od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.
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Kontrakt nr 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo. Trwają prace przygoto-
wawcze związane z odbiorem końcowym, stabilizacją studzien, próby 
szczelności oraz próby ciśnieniowe, inspekcje kanałowe oraz odtwa-
rzanie nawierzchni dróg. Powyższa praca uzależniona jest od warunków 
atmosferycznych.

Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Siera-
kowice. W ostatnim okresie wstrzymano prace żelbetowe z uwagi na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne. W drugiej połowie stycznia br. wznowiono 
prace przy reaktorze biologicznym – betonowanie ścian. W budynku hali 
dmuchaw stanowiska dmuchaw wyposażono w rurociągi technologiczne 
sprężonego powietrza, ponadto w ramach inwestycji uruchomiono nową 
prasę do odwadniania osadu pościekowego o większej wydajności. 

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice. Na realizację 
kontraktu mają wpływ warunki atmosferyczne. Prace ziemne oraz mon-
tażowe trwają w miejscowości Gowidlino przy zlewniach: PG4 (rejon 
ośrodków wypoczynkowych), PG5 (ul. Wyszyńskiego) i PG6 (ul. Kartuska) 
oraz w miejscowości Lemany przy zlewni PL1. Według stanu  obecnego 
długość wybudowanej sieci kanalizacji wynosi ok. 27 km. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.

Prace budowlane na odcinku Gowidlino–Lemany Rozbudowa oczyszczalni ścieków

 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 
Sierakowice–Paczewo–Bukowo
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☞

Mieszkańców gminy Sierakowice czeka zmiana w gospodarce 
odpadami. Od kwietnia każdy będzie zobowiązany do segregacji 
śmieci na swojej posesji. O szczegółach rozmawiamy z Mirosławem 
Myszkiem, wiceprezesem firmy Elwoz. 

Od  kwietnia zmienia się system segregacji i zbiórki 
odpadów. Proszę przypomnieć, jakie rozwiązania obo-
wiązywały do tej pory?  

W 2010 roku zmienił się regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Sierakowice. Został dostosowany do 
wojewódzkich planów gospodarki odpadami, gdzie w kolejnych 
latach mamy zwiększyć zagospodarowanie odpadów. Wyróżniamy 
tutaj dwa ważne elementy: pierwszy – redukcja odpadów ulega-
jących biodegradacji (i tu już 
pierwszy wskaźnik był do 
osiągnięcia w roku 2010) oraz 
drugi – zwiększanie stopnia 
zagospodarowania surowców 
wtórnych. Wiąże się to z przy-
jętym prawem unijnym. Są dwa 
główne sposoby segregacji 
odpadów. Jeden to segregacja 
u źródła, czyli jak najbardziej 
szczegółowe posegregowanie 
odpadów u mieszkańców i póź-
niej tylko doczyszczenie ich 
na instalacjach. Bądź też drugi 
sposób – wstępne tylko posegre-
gowanie u mieszkańców i potem 
szczegółowe sortowanie odpa-
dów w sortowniach. Ten model  
bardziej preferujemy i w tym 
kierunku chcemy pójść. 

Szczegółowa selektywna 
zbiórka odpadów to osobne 
zbieranie tworzyw sztucznych, 
szkła, makulatury, osobna zbiórka odpadów biodegradalnych, już 
nie mówię o wszystkich innych odpadach problemowych takich jak 
sprzęt wielkogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, 
baterie czy lekarstwa. 

Co z mieszkańcami, którzy już podpisali umowę na wy-
wóz śmieci segregowanych?

W gminie Sierakowice najpierw zbieraliśmy odpady w tzw. 
zbiorczych zestawach do selektywnej zbiórki. Były to duże kosze 
ustawiane w miejscach ogólnie dostępnych. Zbieraliśmy cztery  
rodzaje odpadów – oprócz szkła, plastiku i makulatury jeszcze 
puszki aluminiowe. W praktyce okazało się, że wielu mieszkańców 
nie posiadało w tym czasie umów na wywóz odpadów zmiesza-
nych i do pojemników bardzo często wrzucano zwykłe odpady 
komunalne. Efekt był taki, że w koszu z aluminium czy makulaturą 
było 50% odpadów organicznych. Tej makulatury nikt już potem 
nie kupił. Niestety, trzeba było z tego systemu zrezygnować. W tej 
chwili duże zestawy do selektywnej zbiórki znajdują się na terenie 
szkół, gdzie pełnią funkcję edukacyjną. 

Część mieszkańców gminy Sierakowice zdecydowała się na 
indywidualny system selektywnej zbiórki w każdym gospo-
darstwie domowym. Tak naprawdę od czterech lat wdrażamy 
ten system i przyjęliśmy pewne zasady. W pierwszym rzędzie 
wprowadzaliśmy selektywną zbiórkę dla tych klientów, którzy 
mają największą częstotliwość wywozu, czyli raz w tygodniu 
lub dwa razy w miesiącu. Ci klienci mieli możliwość otrzymania 
nieodpłatnie dodatkowego pojemnika na zbiórkę odpadów. Spo-

śród klientów, którzy taką częstotliwość mieli w ciągu czterech 
ostatnich lat około 80% zdecydowała się na selektywną zbiórkę, 
gdyż to nic nie kosztuje.

Jeżeli chodzi o klientów, którzy mieli wywóz odpadów raz w mie-
siącu lub raz na dwa miesiące, to ci klienci musieli kupować worki 
do selektywnej zbiórki odpadów. Sposób segregacji i odbierania 
odpadów jest taki sam. Poza tym każdy klient otrzymuje ulotkę, 
w jaki sposób ma segregować odpady i jest uprzedzony o ewen-
tualnej sankcji w postaci konieczności zapłaty w przypadku nie 
posegregowania ich w sposób odpowiedni.

Gdzie można kupić dodatkowe worki na odpady segre-
gowane?

W siedzibie firmy w Sierako-
wicach. Tutaj także mieszkańcy 
podpisywali aneksy i to się 
działo przez cały rok 2010. Jeżeli 
chodzi o rok 2011, to musimy 
realizować zapisy regulami-
nu, o którym wspomniałem. 
Musimy wszystkim klientom 
zaproponować podpisanie anek-
sów z informacją, że dla osoby, 
która nie zdecyduje się na 
segregację odpadów, wywóz 
odpadów zmieszanych z jej 
posesji będzie znacznie droższy 
niż u tych klientów, którzy mają 
selektywną zbiórkę odpadów. 
Worki na odpady segregowane 
mieszkańcy będą otrzymywać 
bezpłatnie w ramach umowy. 
Po podpisaniu  aneksu do 
umowy każdy klient otrzyma 
ulotkę informacyjną mówiącą 
jak segregować odpady. 

Czy odpady segregowane będą odbierane w tym samym 
terminie co pozostałe?

Odpady segregowane będą zabierane w innych terminach niż 
pozostałe. Każdy klient otrzyma harmonogram. Mam nadzieję, że 
docelowo obejmiemy tym systemem sto procent mieszkańców. 
Myślę, że świadomość ekologiczna mieszkańców naszej gminy jest 
coraz większa, ale także różnica w cenie będzie na tyle duża, że 
skłoni mieszkańców do segregacji. 

Wielokrotnie spotkałam się z zarzutem mieszkańców: 
dlaczego mają segregować śmieci skoro wszystko i tak 
trafia do jednego samochodu?

Z tym zarzutem spotykamy się od lat. Osoby, które były na sortowni 
śmieci w Chlewnicy, mają świadomość jak to wygląda. Trzeba tu 
wspomnieć, że od kilku lat organizujemy takie wyjazdy głównie 
dla młodzieży szkolnej, ale byli też radni gminni. W tym roku także 
takie wyjazdy są zaplanowane. 

Przed selektywną zbiórką odpadów samochód jest wyczysz-
czony i zbiera wówczas tylko odpady segregowane. Szczegółowa 
segregacja na terenie posesji jest o wiele bardziej kosztowna, bo 
trzeba mieć cztery bądź pięć pojemników na każdy rodzaj odpa-
dów, a poza tym na każdą posesję trzeba pojechać kilka razy po 
różnego rodzaju surówce wtórne – osobno odebrać szkło, plastik 
itp. Ile to dodatkowych wyjazdów i co za tym idzie jak duże do-
datkowe koszty.

Nawet jeżeli przywieziemy tworzywa sztuczne posegregowane 
dokładnie na terenie posesji klientów, to i tak same tworzywa 

„Rozpoczynamy segregację, dzieląc odpady na dwa pojemniki: 
surówce wtórne w jednym i pozostałe odpady w drugim”
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sztuczne musimy posortować na kilka rodzajów. Z tworzyw 
sztucznych na sortowni segregujemy odpady butelek typu PET 
bezbarwne, zielone, niebieskie i mix, opakowania po chemii go-
spodarczej – jest to tzw. chemia miękka, potem mamy wszelkiego 
rodzaju plastiki twarde, kolejny rodzaj to polipropylen i polisty-
ren – to są opakowania po artykułach mlecznych, a także folia 
bezbarwna i kolorowa. Naliczyliśmy dziewięć rodzajów odpadów. 
I to, że mamy plastik zebrany na posesji mieszkańca nie oznacza, 
że można go już przewieźć do odbiorcy. Nie zawsze sortujemy 
na tyle rodzajów, gdyż nie zawsze się to opłaca. Z tego powodu 
zainwestowaliśmy w instalację do przetwarzania odpadów i część 
tworzyw sztucznych trafia do produkcji paliw alternatywnych. 
Sprzedajemy rocznie ok. 3 tysiące ton surowców wtórnych i ok. 2 
tysiące ton paliwa alternatywnego. Takie są nasze możliwości na 
dzień dzisiejszy. Oczywiście segment paliw alternatywnych wyma-
ga rozbudowy, bo ilość odpadów jest większa, więc moglibyśmy 
jeszcze więcej ich zagospodarować. 

Jakiego rodzaju śmieci mieszkańcy produkują najwięcej?
W naszym przypadku ok. 35% odpadów to jest frakcja mineralna – 
ziemia, popiół. Od ok. 35-40% to tzw. frakcja biodegradowalna, czyli 
wszelkie pozostałości spożywcze, obierki, resztki roślin, trawa. Pozosta-
łe ok. 30% to szkło, tworzywa sztuczne. Generalnie udział procentowy 
jest bardzo różny. Frakcja surowcowa w odpadach komunalnych 
stanowi około 30%. Mówimy tu oczywiście o udziale wagowym, bo 
objętościowo to tworzywa sztuczne stanowią ok. 50% odpadów. 

Mimo wszystko bardzo dużo odpadów stanowi frakcja 
biodegradowalna. 

Przyjęliśmy bardzo rygorystyczne normy i już w roku 2010 musiała 
się zmniejszyć o 35% ilość odpadów ulegających biodegradacji 
złożonych na składowiskach. Zawarliśmy umowę z sąsiednim 
obiektem, który ma kompostownię. On zagospodarowuje naszą 
frakcję biodegradowalną, my zajmujemy się zagospodarowaniem 
ich frakcji suchej. 

Szkoda, że mieszkańcy sami nie zagospodarowują części 
tego typu odpadów.

Jest spora liczba mieszkańców, którzy posiadają na swoich pose-
sjach kompostowniki, ale i tak w odpadach zmieszanych jest duża 
ilość frakcji biodegradowalnej. Być może będzie to kolejny etap 
naszej działalności w gospodarce odpadami – pojemnik na odpady 
biodegradowalne. Ale na chwilę obecną rozpoczynamy segregację 
dzieląc odpady na dwa pojemniki: surówce wtórne w jednym 
i pozostałe w drugim.  

Jak wychodzi mieszkańcom segregacja odpadów?
Zdarza się, że do worka na surowce wtórne trafia np. cały worek 

☞ pampersów, które nie są surowcami wtórnymi. W takich sytu-
acjach musimy interweniować, gdyż nie da się tego odpadu poddać 
recyklingowi. 

W aneksach do umów piszemy jasno, że trzeba przestrzegać 
zasad zawartych w ulotce informacyjnej. I w tej sytuacji jest tańsza 
gospodarka odpadami dla mieszkańców. 

Jak będzie wyglądało podpisywanie aneksu do umowy?
Aneksy będziemy wysyłali klientom, a z nimi najlepiej wrócić do na-
szego biura, bo wówczas wręczymy klientom worki i harmonogram 
odbioru odpadów. Aneksy powinny do odbiorców trafić w najbliższym 
czasie. Liczymy, że do połowy marca wrócą do firmy, żebyśmy od 1 
kwietnia mogli usługę wykonywać dla wszystkich mieszkańców. 

Jaka jest odpłatność za odbiór śmieci?
Klient, który ma częstotliwość wywozu raz w tygodniu płaci za 
jedno opróżnienie 14,90 zł i do tego otrzymuje nieodpłatnie po-
jemnik na surówce wtórne, który jest bezpłatnie odbierany. Przy 
częstotliwości wywozu dwa razy w miesiącu cena wynosi 15,50 
zł i – podobnie jak w przypadku wywozu raz w tygodniu – do-
datkowy pojemnik na odpady segregowane opróżniany za darmo. 
Natomiast przy częstotliwości wywozu śmieci raz w miesiącu 
opłata wynosi 17,60 zł.

Jaki wariant wywozu odpadów preferują mieszkańcy?
Zdecydowana większość to umowy na wywóz raz w miesiącu – 
około 60% klientów. Wywóz śmieci z terenu posesji raz w miesiącu 
dla czteroosobowej rodziny jest zbyt rzadki. Ci, którzy wieczorami 
spacerują po Sierakowicach „czują” to. Nie twierdzę, że wszyscy, 
którzy mają wywóz raz w miesiącu spalają odpady w domowych 
piecach, ale wielu tak zapewne czyni.

Spalanie tworzyw sztucznych jest szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia. Domowe paleniska uzyskują temperaturę na poziomie ok. 
900oC, a przy spalaniu tworzyw sztucznych w takich temperaturach 
tworzą się dioksyny i furany, które są dla nas bardzo niebezpieczne. 
Niestety, zatruwamy samych siebie.

Jeżeli chodzi o liczbę zawartych umów, to jest to na poziomie 
powyżej 95%. Nad pozostałymi „pracuje” urząd gminy. Mamy 
obowiązek co miesiąc wysłać informację o zawartych nowych 
umowach oraz o umowach  rozwiązanych. 

Za realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach odpowiedzialny jest Urząd Gminy, który kontroluje przestrze-
ganie zasad gospodarki odpadami i wzywa mieszkańców, którzy 
nie zawarli umowy. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król

Foto: AK

Prawie 440 tys. zł rozdysponowano dla or-
ganizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń 
i fundacji działających na terenie gminy 
Sierakowice. Organizacje będą realizować 
zadania z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia; kultury i sztuki regionalnej; nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania; kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji.

Najwięcej pieniędzy, bo aż 338 tys., prze-
znaczono na sport. Po 100 tys. zł otrzymają 
Gminny Klub Sportowy Sierakowice i KS Bat 
na utrzymanie zespołów, organizację turnie-
jów i imprez sportowych. Kolejną znaczną 
kwotę – 61,5 tys. zł – otrzyma Wiejski Klub 
Sportowy FC Gowidlino. Stowarzyszeniu 

na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
Królewska przyznano 50 tys. na utrzymanie 
gminnej sekcji lekkoatletycznej oraz sekcji 
sportowej piłki nożnej juniorów i seniorów. 
Dla Pomorskiego Okręgowego Związku Ko-
szykówki przeznaczono 15 tys. na realizację 
programu upowszechniania koszykówki 
w woj. pomorskim Kosz-Mania na terenie 
gminy Sierakowice. Dla Koła Wędkarskiego 
w Sierakowicach przyznano 5 tys. zł, a dla 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Bącka Huta – 3 tys. zł na realizację dwóch 
zadań: „Woda – żywioł, z którym się przy-
jaźnię” oraz „Mistrz rakiety sołectw Bącka 
Huta i Mojusz”. Stowarzyszenie Młodzi dla 

Kaszub otrzymało dotację w wysokości 2,5 
tys. zł na kurs nauki pływania dla dzieci 
z Zespołu Szkół w Tuchlinie. Tysiąc złotych 
komisja przyznała paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich na realizację zadania „Zabiegany? 
Czas pochodzić”.

Na zadania w zakresie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania 65 tys. zł komisja 
przyznała Fundacji Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym Uśmiech Dziecka na dowóz 
dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej 
gminy, realizujących obowiązek szkolny, 
do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 
w Szklanej.

Łączna wysokość dotacji przyznanych 
na zadania związane z kulturą i sztuką re-
gionalną wynosi 22 tys. zł. Najwięcej – 5,5 
tys. zł – otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska na 
organizację IV Pikniku Kaszubskiego. Siera-

Rozdysponowano pieniądze 
dla organizacji pożytku publicznego
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kowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego otrzymał 4,5 tys. zł na organizację dni 
kaszubskich w szkołach, konkursu wiedzy 
o regionie i na twórczość literacką w języku 
kaszubskim. Po trzy tysiące złotych otrzymały 
Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa i Lisich 
Jam. Pierwsze – na realizację sierakowickich 
spotkań z kulturą i tradycją kaszubską, a dru-
gie na promocję kaszubskiej sztuki kulinar-
nej. Stowarzyszeniu Chóralnemu Discantus 
komisja przyznała dotację w wysokości 2,5 
tys. zł na I Letni Festiwal Muzyki Kameralnej. 
Kwotę w tej samej wysokości przyznano także 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Bącka Huta na realizację dwóch zadań – II 
wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy 
i Fraszek Ewy Warmowskiej oraz na projekt 

„Ginące umiejętności naszych starków”. Na 
nowe stroje dla grup podtrzymujących tożsa-
mość kulturową, czyli gwiazdek i gwiżdży, dla 

Stowarzyszenia Młodzi dla Kaszub z Tuchlina, 
przyznano tysiąc złotych. 

Dwanaście tysięcy złotych to kwota 
przeznaczona na ochronę i promocję zdro-
wia. Została rozdysponowana pomiędzy 
cztery stowarzyszenia. Dla Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
Królewska na projekt „Tradycja łączy po-
kolenia” przyznano 3950 zł. Na program 
profilaktyki wypadkowej „Bezpieczna mło-
dość, bezpieczne wakacje”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym, przeznaczono 2,5 tys. 
zł. Projekt Stowarzyszenia Chóralnego 
Discantus „Chór – muzyczna aktywizacja 
młodzieży drogą zapobiegania uzależnień” 
otrzymał 3 tys. zł, a projekt Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta 

„Dbam o zdrowie” – 2550 zł.
AK

W Polsce co godzinę stawiana jest diagnoza: 
nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi 
chory na białaczkę nie znajduje dawcy. 
Wszyscy, którzy 5 lutego zarejestrowali się 
w bazie potencjalnych dawców szpiku, mogą 
w przyszłości uratować komuś życie.

Akcja została poprzedzona kampanią 
informacyjną w mediach i happeningiem. 
W środowe przedpołudnie 2 lutego około 
1600 uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gim-
nazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
przemaszerowało z transparentami i czer-
wonymi balonikami ulicami Sierakowic do 
Ołtarza Papieskiego. Happening miał na celu 
zachęcenie mieszkańców do rejestracji w ba-
zie potencjalnych dawców szpiku kostnego. 
„Ocal życie, oddaj szpik!” – to jedno z haseł 

skandowanych przez uczniów. Na transpa-
rentach znalazły się kolejne, zachęcające 
do ratowania życia chorych na białaczkę: 

„Dlaczego się boicie? Tu chodzi o życie!”, „Nie 
czekaj i biegaj z pomocą, możesz pomóc 
nawet nocą. Szpik kostny oddać możesz, 
będziesz pewny, że pomożesz!”.

– Chcielibyśmy jak najbardziej nagłośnić 
ideę Dnia Dawcy Szpiku w Sierakowicach – 
mówił podczas happeningu Ireneusz Płotka, 
dyrektor szkoły podstawowej, a zwracając 

się do dzieci dodał:  – Namówcie waszych 
rodziców, ciocie, wujków, sąsiadów, wasze 
pełnoletnie rodzeństwo, żeby koniecznie 
przyszli w sobotę 5 lutego pomiędzy godziną 
10.00 a 15.00 do Szkoły Podstawowej w Sie-
rakowicach, aby zarejestrować się w banku 
dawców szpiku kostnego. 

Do rejestracji w bazie dawców szpiku 
zachęcał także wójt Tadeusz Kobiela, który 
wspólnie z Janiną Kwiecień objął patronat 
honorowy nad całą akcją.  

Jak się okazało happening i nagłośnienie 
akcji w mediach przyniosło oczekiwane rezul-
taty. W bazie potencjalnych dawców szpiku 
fundacji DKMS zarejestrowało się 348 osób. 

Przypomnijmy, że inicjatorami akcji Dnia 
Dawcy byli: Karina Wenta, Małgorzata Labu-
da, Marzena Cyperska, Izabela Stencel oraz 
Rada Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 

– Chorzy, obciążeni  białaczką szpiku 
kostnego, dzięki potencjalnym dawcom 
mają większe szanse na przeżycie. Nigdy 
nie wątpiliśmy w to, że jest wśród nas 
wiele osób, którym nie są obojętne sprawy 
ludzi tak bardzo doświadczonych przez los 
– mówi Karina Wenta. – Przekonaliśmy się 
również, że jedną taką akcją nie zmienimy 
istniejącego stereotypu. Chcemy jednak 
poważnie wpłynąć na świadomość ludzi, 
którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak nietrudno pomóc drugiemu człowiekowi. 
Szczególnie dziękujemy dyrekcjom sierako-
wickich szkół i nauczycielom, którzy bez 
cienia wątpliwości i z dużym przekonaniem 
włączyli się w propagowanie Dnia Dawcy 
oraz dali osobiste świadectwo. Na co dzień 
rzadko zastanawiamy się nad ludzkim 
cierpieniem oraz nad tym, że nas samych 
może ono dotknąć. Godna pochwały jest 
również postawa wielu młodych ludzi, któ-
rzy w bardzo dojrzały sposób odnieśli się 
do akcji, dyskutując i przekonując swych 
bliskich, czego rezultatem była tak liczna 
obecność całych rodzin.

Przebadanie próbek krwi nie jest refun-
dowane ani przez Ministerstwo Zdrowia, 
ani przez NFZ. Koszty badań w całości 
ponosi Fundacja DKMS, pozyskując na ten 
cel środki od sponsorów. Przypomnijmy, 
że koszt jednego badania wynosi 250 zł. 
Dlatego niezmiernie cieszy fakt, że znalazły 
się firmy z naszej gminy, które wsparły 

348 potencjalnych dawców zarejestrowało się w bazie fundacji DKMS

Dzień Dawcy Szpiku w Sierakowicach

☞

Około 1600 uczniów z sierakowickich szkół brało udział w happeningu
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działalność fundacji, zwiększając tym 
samym szanse chorych na znalezienie nie-
spokrewnionego dawcy. Są to firmy: BAT Ta-
deusz Bigus, Andrzej Bigus; DRYWA Andrzej 
Drywa; Ted PPHU Tadeusz Paracki; ADAŚ 
Sklep AGD i RTV Grażyna i Adam Paraccy; 
Ubój i Handel Drobiem Agnieszka Gosz, Jan 
Gosz; PPHU Dekar Eugeniusz Kuczkowski; 
STOL-KAR Tadeusz Kuczkowski; IMPE-
ROLL s.c. Rafał Szwaba; LUMEN Bogdan 
Ramczyk; UNI-PACK Dariusz Jankowski; 
Biuro Rachunkowe Bożena Rzeszutek; Sklep 
Papierniczy – Księgarnia „Libra” Karolina 
Grzenkowicz-Kotłowska; Księgarnia ALA 
Czesław Domaros; KOSZAŁKA „Składy Hur-
towe” Stefan Koszałka, Jan Koszałka; Stacja 
kontroli pojazdów Zenon Mański; Teclaf 
Masarnia; OKTAN – BG; Bank Spółdzielczy 
w Sierakowicach; Gminna Spółdzielnia 

„SCh” w Sierakowicach; Drogeria „Dafne” Ja-
rosław Grzenkowicz; „Gościniec nad Słupią” 
Danuta i Jerzy Jelińscy; LIS Przetwórstwo 
Mięsne; PPHU „M-G” Mirosław Gilmajster; 

☞

Najbardziej widowiskowy moment happeningu, setki czerwonych baloników poleciało w niebo

Podziękowania za pomoc finansową 
w zorganizowaniu happeningu dla:
p. Wioletty Lis
p. Grażyny Brzeskiej
p. Mireli Kuczkowskiej
p. Sabiny Lewna
p. Gabrieli Bojanowskiej
p. Mirosławy Dawidowskiej
p. Mirosława Gilmajster
p. Henryka Theus
p. Lilianny Malek
p. Katarzyny Woelke
p. Kamili i Przemysława Zaborskich
p. Barbary i Stanisława Wróbel
p. Michaliny i Leszka Klejna
p. Kazimierza Węgierskiego
p. Gabrieli i Andrzeja Wróbel
p. Adeli Mielewczyk

p. Bernadetty Grzenkowicz
p. Danuty Labuda
p. Arkadiusza Gojtowskiego
p. Teresy Kozłowskiej
p. Haliny i Tadeusza Mielewczyk
p. Radomira Nawrockiego
p. Tomasza Kwiecień
p. Kazimierza Klejna
p. Tadeusza Goryszewskiego
p. Marka Theus

Podziękowania dla wolontariuszy:
Służbie medycznej:
Lek. med. Krystynie Stępińskiej
Pielęgniarkom:
Marzenie Bir
Grażynie Wolskiej
Joannie Dampc

Katarzynie Płotka
oraz Paniom:
Lucynie Gilmajster
Wiolecie Marcińskiej-Wrzeszcz
Elwirze Klinkosz
Monice Formela
Kamili Formela
Sabinie Krefta
Emilii Reclaf

Podziękowania za zapewnienie bezpie-
czeństwa uczniom sierakowickich szkół 
podczas przemarszu dla: Policji i Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sierakowicach.

Podziękowania dla kapłanów parafii sie-
rakowickich, Kamienicy Królewskiej oraz 
Gowidlina za pomoc w propagowaniu idei 
Dnia Dawcy Szpiku.

Organizatorzy

NADIR sp. z o.o.; KRISTRANS Krzysztof 
Regliński; TRUCK & TRAILERS Marek 
Naczk; ROLNIK Subkowscy; STEK-POL Sp. 
Jawna M. Skrzypkowski i Z. Domaszk; AL-
KOR Grażyna Brzeska; Piekarnia Eugeniusz 

Piotrowski; Sklep Jubilerski Mariusz Kuchta; 
SIGOR Janusz Stencel; BRZESCY s.c. Sabina 
Brzeska, Krzysztof Brzeski. 

AK
Foto: AK i ze zbiorów SP w Sierakowicach 

Kolejka oczekujących na rejestrację Personel medyczny i organizatorzy Dnia Dawcy Szpiku w Sierakowicach
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Mojuszewska Ochotnicza Straż Pożarna istnieje 
już 59 lat, za rok świętować będzie okrągły 
jubileusz. Przez ten czas wiele się zmieniło, 
a i druhów przez jednostkę przeszło niemało. 

Została powołana do życia w 1952 roku 
przez założycieli: Alojzego Sikorę (prezesa do 
1995 r.), Stanisława Wentę (naczelnika), Brunona 
Piocha (skarbnika). W założycielskiej dziewiąt-
ce byli też: Leon Cyman, Jan Jóskowski, Jan 
Reiter, Władysław Ropela, Stanisław Stachnik 
i Władysław Wenta. Prezesurę po śmierci A. 
Sikory przejął i piastuje do dziś Łucjan Jóskow-
ski. Początki działalności były mało imponują-
ce: motopompa i kilka węży. Pojazdem był wóz 
konny, a remizą budowle u Alojzego Sikory. 
Pozytywny przełom nastąpił w 1974 roku, 
gdy druhowie rozpoczęli budowę remizy. Po 
dwóch latach zadanie ukończono. W 1978 roku 
na stanie pojawił się żuk, odtąd mojuszewscy 
strażacy byli już zmotoryzowani. Po przejęciu 
gminy przez demokratyczne władze zacieśniła 
się współpraca samorządu z jednostkami OSP. 
W 2000 r. strażacy zbudowali garaż. Prace 
wykonywali społecznie, a finansowo wspie-
rał ich Urząd Gminy w Sierakowicach. Dziś 
w strażnicy stoją gotowe do akcji dwa pojazdy, 
a sam budynek przeszedł jesienią ubiegłego 
roku gruntowną przebudowę i prezentuje się 
całkiem imponująco. W zakresie robót mieściła 

Walne zebranie strażaków w Mojuszu

Funkcyjni na nową kadencję od lewej: Witold Dejk, Jan Sikora, Jarosław Jóskowski, Marian Korda, 
Henryk Pioch, Bogdan Pioch, Jan Stachnik, Czesław Cyman, Łucjan Jóskowski

Niestety, dziś tak wielu ludzi zapomina 
o przestrodze Jana Kochanowskiego i przy-
pomina sobie o własnym zdrowiu dopiero 
w momencie zachorowania. Jako uczniowie 
ZSP podjęliśmy inicjatywę promowania 
profilaktyki nowotworowej w ramach 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ,,Mam 
haka na raka’’ – IV edycji dotyczącej nowo-
tworów płuc.

Staramy się przekonywać rówieśników 
i dorosłych, aby  przestali uciekać od tego 
tematu, a zaczęli zapobiegać chorobom po-

przez odpowiednią profilaktykę. W ramach 
kampanii mówimy głośno o problemie dzi-
siejszych czasów  –  nowotworach. Swoje 
działania rozpoczęliśmy od wykładu na 
temat zachorowalności, czynników ryzyka 
i profilaktyki raka płuca, przygotowanego 
dla naszej szkolnej społeczności. Utworzyli-
śmy profile na portalach społecznościowych 
Nasza Klasa oraz Facebook. Zachęcamy tam 
do wyrażania poparcia naszych działań. 

Organizujemy również wykłady dla lo-
kalnej społeczności. Podczas spotkania dla 

rodziców w Zespole Szkół w Kamienicy 
Królewskiej zachęcaliśmy do profilaktyki 
przybyłych rodziców i nauczycieli.

Jesteśmy dumni, że włączyliśmy się 
w happening zorganizowany w ramach 
Dnia Dawców Szpiku Kostnego, podczas 
którego rozpowszechniliśmy tematykę 
związaną z naszą kampanią. Kierujemy 
serdeczne podziękowania ku organizatorom 
tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Ogłosiliśmy również  konkurs międzykla-
sowy na projekt ulotki promującej działania 
profilaktyczne oraz przeprowadziliśmy 
zbiórkę maskotek dla dzieci chorych na 
nowotwory. Serdecznie dziękujemy osobom, 
które zaangażowały się w nasze działania.  

W ramach kampanii zbieramy wśród 
społeczności lokalnej podpisy osób popiera-
jących nasze działania. Mamy nadzieję, że te 
i wiele innych działań, których się podejmu-
jemy, wpłyną pozytywnie na wiele ludzi.

Nasz wspólny cel to pomoc drugiej osobie. 
Zachęcamy, aby każdy z nas dbał o profi-
laktykę i aby dla każdego przewodnim ha-
słem były następujące słowa: ZAPOBIEGAJ, 
A NIE LECZ. 

W najbliższym czasie przeprowadzimy 
spotkanie z gimnazjalistami z Sierakowic 
oraz planujemy wykład dla dorosłych 
w salce katechetycznej.

Cytując słowa Jana Pawła II, powtarza-
my głośno: „Nie pozwólcie, aby zniszczono 
waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać 
sobie bogactwa miłości!”

Zespół Hakowiczów

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 
jako smakujesz, aż się zepsujesz

się zmiana konstrukcji dachowej, docieplenie 
wraz z tynkami zewnętrznymi, roboty dekar-
sko–blacharskie, roboty tynkarsko-malarskie, 
prace wykończeniowe, wykonanie instalacji 
i opraw elektrycznych oraz przebudowa in-
stalacji sanitarnych.

Dobrym duchem nie tylko mojuszewskiej 
straży był przez długie lata Jerzy Jóskowski, 
który w latach 1978–1990 był wiceprezesem 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siera-
kowicach, a od 7 czerwca 2003 roku peł- ☞
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nił funkcję prezesa Zarządu. W Mojuszu 
piastował funkcję sekretarza. Większość 
inicjatyw podejmowanych w tym okresie, w 
tej strażnicy jak i w pozostałych gminnych, 
była efektem jego zabiegów i starań.

W niemal nowym po remoncie budynku 
spotkało się 5 lutego 40 strażaków (z 65 nale-
żących do jednostki) i 13 przedstawicieli MDP 
(z ogólnego stanu 32) na walnym zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym. Oprócz trady-
cyjnych tematów podejmowanych na tego 
typu spotkaniach (tj. sprawozdań, planu pracy, 
planu finansowego, udzielania absolutorium) 
omówiono dość szczegółowo sprawy związane 
z generalnym remontem strażnicy, przepro-
wadzonym ostatnio przeglądem sprzętu i uzy-
skaną wysoką notą 5,5 oraz dysponowaniem 
funduszami uzyskiwanymi za udział w akcjach. 
Tu warto nadmienić, iż należne strażakom 
sumy za akcje ratownicze są przez nich od lat 
przekazywane na dosprzętowienie.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością na-
stępujący goście: wójt Tadeusz Kobiela, prezes 
ZOG ZOSP Zbigniew Kostuch, radny RG Witold 
Ropela, inspektor ds. pożarnictwa UG Adam 
Wróblewski, dyrektor „Małej Szkoły” w Szopie 
Przemysław Łagosz, sołtys Janina Młyńska.  

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium 
przy stuprocentowym poparciu obecnych. 

Dokonano też wyboru nowych jego człon-
ków. W kolejnej kadencji będą nimi: Łucjan 
Jóskowski – prezes, Czesław Cyman – wi-
ceprezes, Jan Stachnik – naczelnik, Henryk 
Pioch – zastępca naczelnika, Witold Dejk 
– sekretarz, Jarosław Jóskowski – skarbnik, 
Jan Sikora – gospodarz. Do pracy w Komisji 
Rewizyjnej wyznaczono Marka Trybę, Bog-
dana Piocha i Mariana Kordę.

Znając strażaków i ich zaangażowanie 
oraz nieustającą chęć działania należy są-
dzić, iż postawią sobie do realizacji jeszcze 
niejedno ambitne zadanie związane z rato-
waniem życia i mienia, czego im, a za ich 
przyczyną i sobie, serdecznie życzymy ku 
wspólnemu pożytkowi.

Danuta Pioch
Foto: P. Łagosz

☞

Strażacka brać wraz z zaproszonymi gośćmi

W tym roku zima nie zawiodła wychowanków 
ORW w Szklanej. Biała aura sprzyjała szaleństwom 
na stoku oraz pozwoliła skorzystać z wielu atrakcji 
zarezerwowanych tylko dla zimowej pory.

– Feriom zimowym w naszym Ośrodku przyświeca 
jeden zasadniczy cel. Mają umożliwić naszym wy-
chowankom spędzenie czasu w bardzo atrakcyjny, 
pożyteczny i interesujący sposób – powiedziała Julita 
Krzebietke, dyrektor ORW. 

Każdy kolejny dzień ferii przynosił nowe atrakcje, 
a czasami i nie lada wyzwania. Spośród wielu przy-
gód dla dzieci jedną z najciekawszych było spotkanie 
z bohaterami filmu „Wyprawa na księżyc” w wersji 
5D. Niezapomniana na pewno pozostanie także wi-
zyta klaunów w Ośrodku, które swoim śmiechem 
i ciekawymi zabawami umiliły czas podopiecznym. 
Ci najodważniejsi i najbardziej wytrwali jeden dzień 
spędzili w Wieżycy, gdzie szusowali po stoku na 
tzw. „oponkach”. 

W trakcie ferii obowiązkowo musiał się odbyć tak-
że bal karnawałowy. Przy muzyce na żywo świetnie 
bawili się zarówno wychowankowie jak i nauczyciele. 
Warunkiem uczestnictwa w balu był obowiązek 
przebrania się w ciekawy i oryginalny strój. Wśród 
przybyłych „gości” znaleźli się – szlachcianka, osiołek, 
król i królowa i wiele innych. W tym miejscu należy 
wspomnieć o pomocy wolontariuszy z Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej, pod opieką Pani Domini-
ki Formela oraz Bartłomieja Leszk, którzy bardzo 
często wspierają nas swoją obecnością i aktywnie 
uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych 
w Ośrodku.  

Aleksandra Daniec

Aktywne ferie w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej
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W sobotę 12 lutego 2011 r. w Gościńcu nad Słupią 
w Tuchlinie Zespół „Sierakowice” obchodził swoje 
30-lecie istnienia. Zabawa, jak to bywa zwykle na 
weselach, rozpoczęła się od uroczystego wzniesienia 
toastu, a następnie członkowie zespołu zaprosili gości 
do zatańczenia poloneza. 

Na balu wręczono również nagrody firmom wspie-
rającym działalność kulturalną w gminie.

Tytuł Super Mecenasa Kultury 2010 otrzymała 
firma BAT Centrum Materiałów Budowlanych z Sie-
rakowic.

Wyróżnienia Mecenas Kultury 2010 przekazano dla: 
- Banku Spółdzielczego w Sierakowicach,
- Przetwórstwa Mięsnego LIS w Sierakowicach,
- firmy ELWOZ Sp. z o.o. ze Szklanej,
- Centrum Handlowego EXPERT w Sierakowicach,
- „Gościńca nad Słupią”  w Tuchlinie.

Niespodzianką dla członków zespołu było wręcze-
nie odznaczeń. Trzy tytuły „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, przyznane przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, otrzymali: Kaszubski Zespół 
Pieśni i Tańca Sierakowice, Irena Warmowska – cho-
reograf zespołu i Witold Treder – etnomuzykolog. 
Honorowe statuetki oraz odznaczenia wręczył Wójt 
Gminy Tadeusz Kobiela. 

Perłowe Wesele Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice

Co więcej pan Paweł Gruba oraz pani Ewa Studzińska otrzymali odznaczenia 
„Sint sua praemia laudi” (Niech czyny będą nagrodzone) przyznane przez Woje-
wodę Pomorskiego, które w jego imieniu wręczyła pani Maria Opinc-Bennich, 
Dyrektor Biura Wojewody.

Około godziny 21.00 Zespół Sierakowice przygotował niespodziankę dla gości 
i zatańczył cza-czę  po kaszubsku, następnie na scenie wystąpił gość specjalny 
- zespół „Mainstream”.

Organizatorzy także przygotowali niespodziankę i o godzinie 22.00 wjechał 
ogromny tort weselny. Przez resztę wieczoru grał zespół Czarne Kapelusze.

Barbara Gojtowska

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zarząd Koła PTTK nr 52 „Krzeszowiacy” Oddział Krakowski już po raz dziewiąty 
organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. W tym roku konkurs jest organizowany pod hasłem 

„Moje najpiękniejsze wakacje”.
Celem konkursu, oprócz poznania najpiękniejszych zabytków Polski, jest przede 

wszystkim integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem 
oraz terapia przez sztukę. 

Prace wykonane dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek) o formacie 
A4 można nadsyłać do dnia 18 kwietnia 2011 r. na adres: „Krzeszowiacy” Oddział 
Krakowski PTTK, 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b. Szczegóły i regulamin 
konkursu na stronie www.krzeszowiacy.cba.pl.

Oprac. AK

Zapraszamy 
na I Maraton Fitness
Dnia 19 marca 2011 r. o godz. 14.00 w Szkole Pod-
stawowej w Sierakowicach odbędzie się I Maraton 
Fitness. Trzygodzinne zajęcia w różnej formie fitness, 
takie jak: zumba, aerobik, latino, aerobox, streching, 
zostaną poprowadzone przez  instruktorów. Podczas 
ćwiczeń zawodnicy będą oceniani pod kątem spraw-
ności, zaangażowania oraz wytrzymałości. Uczestnicy 
zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: Szkoły 
Podstawowe i Gimnazja, Ponadgimnazjalne oraz 
otwarta (open). 

Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców 
gminy Sierakowice. Czekają atrakcyjne nagrody! 

Wpisowe 5 zł od uczestnika (całość zebranej 
kwoty zostanie przeznaczona na rozbudowę 
kościoła św. Marcina). Imprezę organizuje klub 
IzaFitness wraz ze współorganizatorami. 

Szczegóły wkrótce dostępne na plakatach oraz 
w klubie IzaFitness. 

Serdecznie zapraszamy

Podziękowanie dla pana Łukasza Ramczyka - Firma „Lumen” z Sierakowic 
- za uświetnienie Perłowego Wesela Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Siera-
kowice poprzez profesjonalne oświetlenie sali i sceny.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Irena Kulwikowska wraz z uczestnikami
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Lata przemijają szybko! Często dzielimy się 
z bliźnimi tym filozoficznym i oczywistym 
stwierdzeniem. Gdy rozstajemy się z przy-
jaciółmi, gdy kończy się jakiś etap życia, 
śpiewamy znaną nam piosenkę: ,,za rok, 
za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas”. 
Jednak pomimo tego jest w głębi naszej 
osobowości pragnienie życia bez końca. 
Czegoś co łączy przyjaciół, stwarza więź 
ponadczasową, wiecznotrwałą. Szlachetny 
człowiek, chociażby umarł, pozostanie 
w świadomości znajomych i bliskich. Dnia 
20 lutego 2011 r. minęło pięć lat od daty 
śmierci ks. kanonika Ryszarda Słomowicza, 
dziekana sierakowickiego.

Ryszard Zygfryd Słomowicz urodził się 3 
sierpnia 1942 r. w Lubawie (powiat iławski), 
w rodzinie Ludwika i Władysławy z domu 
Zielińskiej. Był pierwszym synem z czwórki 
rodzeństwa, jego ojciec prowadził zakład 
szklarski. Ochrzczony został 30 sierpnia 
1942 r. w Lubawie, tam 24 czerwca 1951 r. 
przyjął I Komunię św., a 28 czerwca 1952 r. 
został bierzmowany. 

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, którą ukończył 25 czerwca 
1956 r. Dalszą edukację kontynuował w Niższym Seminarium 
Duchownym w Wejherowie, a później w Collegium Marianum 
w Pelplinie, gdzie w 1960 r. zdał egzamin maturalny.

Dnia 15 lipca 1960 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie. Tonsurę1 otrzymał 13 listopada 1962 r. 
z rąk ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego, następne  święcenia: 
ostiariat i lektorat otrzymał 22 lutego 1964 r. z rąk ks. biskupa 
Zygfryda Kowalskiego, zaś egzorcystat i akolitat2 przyjął 22 lutego 

1965 r. z rąk ks. biskupa Kazimierza Józefa 
Kowalskiego, a subdiakonat 12 czerwca 1965 
r. i diakonat 20 czerwca 1965 r. Święcenia 
kapłańskie przyjął w bazylice katedralnej 
w Pelplinie 29 maja 1966 r. z rąk ks. biskupa 
Kazimierza Józefa Kowalskiego, ordynariu-
sza chełmińskiego.

Mszę św. prymicyjną odprawił 30 maja 
1966 r. w Lubawie. Pracę duszpasterską roz-
począł 21 lipca 1966 r. jako wikariusz parafii 
Lubichowo, następnie przeniesiony został na 
wikariaty do parafii Rytel, Starzyno i Wroc-
ki, a także był kapelanem Sióstr Elżbietanek 
w Kobysewie. Potem był wikariuszem w pa-
rafiach Kielno, Nieżywięć, Radomno, Szwar-
cenowo i Brodnica nad Drwęcą. W dniu 
1 października 1975 r. został mianowany 
wikariuszem ekonomem, a 3 listopada 1975 
r. administratorem parafii Cielęta. W latach 
1978-1982 studiował na Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie uzyskując 6 lipca 
1982 r. tytuł magistra prawa kanonicznego 
w zakresie kanoniczno-dogmatycznym.

Dnia 1 września 1983 r. otrzymał nomina-
cję na rektora utworzonego ośrodka duszpa-

sterskiego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach, 
a 12 października 1983 r. został mianowany proboszczem.        

W 1988 r. został wicedziekanem dekanatu sierakowickiego, a od 1 
lipca 1992 r. był dziekanem. W listopadzie tego samego roku został 
obdarzony godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej 
Kartuskiej przez ks. bpa Jana Bernarda Szlagę.

W 1991 r. ks. Ryszard Słomowicz obchodził srebrny jubileusz 
święceń kapłańskich. Msza św. dziękczynna z okazji 25-rocznicy 
święceń kapłańskich odprawiona została w kościele parafialnym 

I zamieszkam w domu Pańskim 

Wspomnienie o ks. Ryszardzie Słomowiczu 
w piątą rocznicę śmierci 

Przyjęcie godności (instalacja kanonicka), 
Kartuzy, 11.11.1992 r.

Dzieciństwo Lubawa 24.06.1951 r. Święcenia kapłańskie, Pelplin 29.05.1966 r.
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18 czerwca 1991 r., homilię wygłosił ks. bp chełmiński Marian 
Przykucki. Z okazji jubileuszu ks. proboszcz otrzymał wiele ży-
czeń, w gronie składających życzenia byli między innymi: ks. bp 
Marian Przykucki, ordynariusz chełmiński i Józef Borzyszkowski, 
wicewojewoda gdański. 

Od 1997 r. pełnił funkcję sędziego diecezjalnego w Sądzie Bi-
skupim w Pelplinie.

Zaangażowany w pracę 
duszpasterską wybudował 
wraz z parafianami plebanię 
przy kościele parafialnym oraz 
kościół filialny w Mojuszu, 
a także przeprowadził general-
ny remont kościoła i oddał do 
użytku cmentarz grzebalny.

Dotknięty ciężką chorobą 
zmarł 20 lutego 2006 r. o godz. 
8.00 w szpitalu PCK w Gdyni 
Redłowie. Był pierwszym pro-
boszczem parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Sierakowicach, 
urząd ten sprawował przez 
23 lata.

Eksporcie z plebanii do ko-
ścioła w dniu 21 lutego 2006 r. 
o godz. 17.00, przy udziale 43 

kapłanów, przewodniczył ks. bp Piotr Krupa. Homilię żałobną wy-
głosił ks. Leszek Knut, proboszcz parafii w Gowidlinie. Po eksporcie 
odbyło się całonocne czuwanie róż różańcowych, czcicieli Miło-
sierdzia Bożego, wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 
a także swój wyznaczony czas mieli mieszkańcy poszczególnych 
ulic i miejscowości parafii. O północy odprawiona została msza 
św. w intencji ks. proboszcza i zmarłych z jego rodziny. Czuwanie 
modlitewne zostało zakończone o godz. 9.00 rano.

Uroczystościom pogrzebowym w dniu 22 lutego 2006 r. o godz. 
11.00 przewodniczył ks. bp diecezjalny Jan Bernard Szlaga przy 
współudziale ks. bpa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa 
oraz ok. 200 kapłanów. Ksiądz biskup diecezjalny w swoim słowie 
przybliżył uczestnikom uroczystości pogrzebowej postać zmarłego, 
akcentując jego wielorakie zaangażowanie w życie Kościoła. Zmar-
łego pożegnał również bp włocławski, wspominając lata wspólnych 
studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz ks. 
Tadeusz Kurach wicedziekan dekanatu sierakowickiego, a także 
przedstawiciel parafii Mirosław Kuczkowski. Konduktowi pogrze-
bowemu na cmentarz parafialny przewodniczył ks. bp włocławski 
Wiesław A. Mering.

Ks. Ryszard Słomowicz był człowiekiem wielkiego serca i po-
trafił „rozpoznawać serca innych”. Nie rzucał słów na ,,wiatr”, 
zarazem był subtelny i wrażliwy. Często można Go było spotkać, 

gdy spacerował wokół kościoła i modlił się z różańcem w ręku. 
Był człowiekiem, który cieszył się życiem i właściwie z niego 
korzystał. Z chorobą walczył prawie dwa lata, w szpitalu przez 
ostatnie miesiące życia dzielnie znosił swój krzyż i nigdy nie skarżył 
się na los, którym został obdarzony. Był dobrze przygotowany na 
moment śmierci. 

Ks. Ryszard Słomowicz nadal żyje w naszych sercach, w jego 
intencji często są sprawowane msze św., a na grobie pali się wiele 
zniczy… 

,,Panie bądź pozdrowiony przez naszą siostrę – śmierć ciele-
sną, której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła” (św. Franciszek 
z Asyżu). 

Mirosław Kuczkowski
Foto: archiwum Autora

1 Tonsura – znak przynależności do duchowieństwa.
2 Do 1972 r. w Kościele łacińskim były 4 niższe święcenia (ostiariat, 
lektorat, egzorcystat, akolitat) udzielane kandydatowi do kapłaństwa 
w czasie formacji seminaryjnej. 15 sierpnia 1972 r. papież Paweł VI 
w dekrecie Ministeria Quedam zniósł święcenia niższe w Kościele 
łacińskim, ustanawiając w zamian posługi lektora i akolity.

Cmentarz, obrzędowi przewodniczył ks. bp włocławski Wiesław A. Mering

Dekret mianowania na proboszcza

Z wielkim smutkiem żegnamy 

Marię Genowefę Suchta 
Matkę 

Przewodniczącego Rady Gminy Sierakowice

Rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 
Wójt Gminy Sierakowice, Zastępca Wójta 

i pracownicy Urzędu Gminy

Z żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Marii Genowefy Suchta
Matki 

Przewodniczącego Rady Gminy Sierakowice

Szczere wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłej

składają
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sierakowice 

oraz radni
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Seniorom najpiękniejsze kwiaty
Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej 
sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna 
sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać 
się całym sobą…

                                                                     Malwina Meysenburg

Kiedy na dworze mróz i szron pobielają wszystko napotkane na swej drodze, 
kiedy zziębnięte ręce nie chcą się rozewrzeć skostniałe a ptaki nerwowo krążą 
wokół ludzkich siedzib – przychodzi taki dzień, jedyny i niepowtarzalny, rado-
sny i ciepły od ludzkich uczuć – Dzień Seniora. Człowiek żyje dość intensywnie, 
szczególnie w pędzącym dziś świecie, ledwie ma czas spojrzeć do przodu, by 
wybrać kolejną drogę, ominąć plątaninę niepotrzebnych ścieżyn, zbytnio się nie 
poranić na rozlicznych życiowych zakrętach. Na oglądanie się za siebie zwykle nie 
ma czasu, ledwie czasami rzuci okiem mimochodem i biegnie dalej. Aż wreszcie 
utrudzony musi odpocząć, siąść na chwilę, zwolnić – zwykle wtedy rozumie, że 
uciekło już sporo czasu i należy pewne sprawy przewartościować.

Znowu do łask wraca rodzina, pojawia się czas na bycie razem, w sercach na-
rasta fala czułości, którą kogoś trzeba obdarzyć – jednak dzieci dorosły, gdzieś się 
rozbiegły, pędzą teraz na najwyższych swoich obrotach, ani myślą się zatrzymać. 

Zatem cała wezbrana fala uczuć przelewa się w stro-
nę wnuków, które kochają dziadków z wzajemnością. 
Bycie seniorem potrafi być zajmujące, zwłaszcza 
wtedy, gdy jest się otoczonym wianuszkiem juniorów. 
Obserwowanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi 
pokoleniami prowadzi do budujących wniosków. 
Dziadkowie kochają bezgranicznie nie oczekując 
wiele w zamian; są radośni, gdy mogą służyć; ich 
miłość jest cicha, nie oczekuje wzajemności; potrafią 
oddać wszystko za jeden uśmiech, za dwoje małych 
rąk zaciśniętych na szyi.

Pamiętając o tym staramy się umilić im choć jeden 
dzień w roku wspólnym świętowaniem. Mały Mojusz 
staje się nadzwyczaj ruchliwy. Spotykamy się w tym 
roku znacznie później (8 lutego), bo w czasie kalen-
darzowego święta trwały ferie zimowe. Wnuki miały 
okazję dłużej pobyć z dziadkami. Od rana w szkole jest 
gwarnie, panuje ogólne poruszenie. Dziewczynki przy-
pominają sobie wyuczone teksty, chłopcy pośpiesznie 
przenoszą i ustawiają stoliki, krzesła. Wszyscy nerwowo 
spoglądają za okna – taka wichura! Co to będzie, gdy 
babcia przestraszy się złej pogody, a dziadek uzna, że 
nie ma już sił na zmaganie z przeciwnościami w postaci 
leżących na ulicy gałęzi. Nauczeni doświadczeniem 
zapraszamy tym razem gości na wczesne godziny 
przedpołudniowe – i tak przecież trudno się dzieciom 
utrzymać w karbach, gdy tacy goście są oczekiwani.

Wyznaczona godzina zbliża się, w małych ust 
coraz częściej słychać: jest, idzie, są, przyjechali. 
Radość dzieci jest autentyczna, naprawdę czekały 
i naprawdę się cieszą. Tyle przygotowań, wierszyki, 
piosenki, przedstawienia, konkursy, zabawy i tańce 
– wszystko dla nich, bo będą mieli czas to obejrzeć. 
Przyszli i przyjechali z różnych zakątków naszej 
gminy, a i spoza niej, choć naprawdę pogoda nie 
dopisała. Liczba przybywających imponująca, tylu 
jeszcze nie gościliśmy. Choć sala w remizie OSP po-
kaźna, powoli zaczyna brakować miejsc – to jest więź 
międzypokoleniowa! Aż miło patrzeć na błyszczące 
uśmiechem oczy dzieci i zasnute łzami wzruszenia 
u seniorów, kiedy odbierają laurki, własnoręcznie 
wykonane upominki i kwiaty, dużo kwiatów. Se-
niorom najpiękniejsze kwiaty – o to dba już od lat 
sołtys z radą sołecką. Różowe fiołki dla najstarszych, 
bajecznie kolorowe pierwiosnki dla młodszych.

Do gości kieruje ciepłe słowa wójt Tadeusz Kobiela, 
dyrektor szkoły – przyjmują je z radością, nagradzają 
oklaskami, tacy już są, za wszystko nauczyli się w ży-

Słowa Wójta skierowane do seniorów 
jak zawsze emanowały ciepłem

Dzieci znalazły się w centrum zdarzeń – dosłownie i w przenośni

Najstarsi ponad osiemdziesięcioletni seniorzy z sołtys Janiną Młyńską
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Dzień Seniora 
W Sierakowicach

Około dwustu seniorów z Sierakowic skorzystało z zaproszenia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wspólnego świętowa-
nia Dnia Seniora. Uroczystość miała miejsce 3 lutego w szkole 
podstawowej.   

– Jest mi szczególnie miło, że tak wielu z Państwa przybyło 
na dzisiejszą uroczystość – powitał seniorów wójt Tadeusz Ko-
biela. – Jest to nie tylko kwestia zdrowia, ale przede wszystkim 
kwestia woli, czy chce się być wśród starych dobrych znajomych. 
Większość z Państwa znam, bo widuję na co dzień. Mijamy się 
w różnych miejscach, nie tylko w urzędzie, ale przy kościele czy 
na chodniku. W imieniu naszego samorządu i administracji skła-
dam najserdeczniejsze słowa uznania i życzenia zdrowia. Życzę, 
abyście Państwo doznali wielu ciepłych słów, uznania i szacunku 
od młodszych pokoleń, które się Wam należą. Niech Opatrzność 
Boska obdarzy Was zdrowiem. 

Ten szczególny dzień umilił seniorom występ zespołu „Romeo 
i Julia”. Dostojni goście nie dali się długo prosić prowadzącemu 
uroczystość i chętnie zatańczyli. 

Kolejną atrakcją, przygotowaną dla bohaterów tego szczególne-
go dnia, był występ pań z paczewskiego kabaretu „Kuch”, które 
zaprezentowały kaszubską randkę w ciemno. Było przy tym dużo 
śmiechu i radości.  

Tradycją spotkań seniorów jest wręczanie kwiatów najstarszym 
spośród obecnych. W tym roku najstarszą seniorką okazała się 
91-letnia pani Anna Wolska. Spośród panów natomiast 90-letni pan 
Władysław Lehmann.  

Spotkanie seniorów minęło w przyjemnej atmosferze. Nie zabra-
kło okazji do rozmów ze znajomymi przy obiedzie, kawie i pysznych 
ciastach. Wielu zapewne nie może doczekać się kolejnego spotkani, 
które dopiero za rok. 

W Kamienicy Królewskiej świętowały Babcie i Dziadkowie

Wszystkie Babcie i Dziadkowie z Kamienicy Królewskiej wspólnie 
obchodzili swoje święto 9 lutego. W kamienickiej remizie zebrało 
się około stu osób, które skorzystały z zaproszenia organizatorów, 
czyli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa  Kamienica 
Królewska, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołu Szkół i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Drodzy Państwo, z tej cudownej okazji w imieniu nas wszyst-
kich chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności, uśmiechu, spełnienia marzeń, żebyście długo wspo-
magali nas, swoje dzieci i wnuki – takimi życzeniami powitała 
szanownych gości Hanna Subkowska-Wójcik, dyrektor Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej.

Z życzeniami dla kochanych babć i dziadków pospieszyli 
uczniowie szkoły podstawowej, którzy deklamowali wzbudzające 
wzruszenie słuchaczy wierszyki. Dzieci zaprezentowały także znaną 
bajkę o Czerwonym Kapturku. Szkolny chór „Pół żartem, pół serio” 
zaśpiewał dla gości wiązankę znanych piosenek. 

Niespodziankę przygotowali także starsi uczniowie. Postanowili 
rozśmieszyć babcie i dziadków, prezentując przedstawienie o wy-
brednym królu, który szukał żony pośród księżniczek znanych 
z popularnych bajek. A żeby było jeszcze zabawniej, w role księż-
niczek wcielili się chłopcy z klas gimnazjalnych. 

Święto babć i dziadków minęło w bardzo miłej atmosferze przy 
smacznym poczęstunku przygotowanym przez panie z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. I trochę żal, że takie święto jest tylko 
raz w roku…

AK

Foto: AK (fotoreportaż na następnych stronach)

Jako że uczucia człowiekowi zawsze towarzyszą, 
wybraliśmy Walentego i Walentynę 2011 r.

ciu dziękować. Najbardziej chyba Bogu za to, że dożyli słusznego wieku w zdrowiu, 
że mogą samodzielnie funkcjonować, cieszyć się każdym dniem. Wodzą wzrokiem 
za swoimi milusińskimi, co chwila inne usta szepcą kwestię wypowiadaną przez 
wnuka – przecież razem się jej uczyli, nie może się nie udać. Chętnie uczestniczą 
w zabawach, szczególnie ci starsi. Co tam obrać jabłka, stanąć w konkursowe 
szranki, zatańczyć polkę, walca – i to z jaką gracją! Nie opuszcza ich humor,  babcia 
nuci po wytańczonej polce ludową piosenkę: „Boli mnie noga w biodrze, chodzić 
nie mogę dobrze, ale tańcować mogę, zawiążę chustką nogę”.

W miłym towarzystwie czas biegnie szybko. Przygrywa rodzinna kapela „Bas” 
z Sierakowic, przypominają się młode lata, znane piosenki, krążą dowcipy. Nie 
może się obyć bez zażycia tabaki. Choć to męskie zajęcie, tym razem kobiety 
też próbują, przecież zima, trzeba przepędzić bakterie porządnym kichnięciem. 
Gdyby tak udało się jeszcze przegnać trochę smutków drzemiących na dnie du-
szy – dziś jednak przede wszystkim uśmiech na twarzy. Zapamiętamy te chwile, 
zachowamy do następnego roku i znowu się spotkamy, gdy nadejdzie czas.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

Z najlepszymi życzeniami 
dla Marty Ropela

20 lutego 90. rocznicę urodzin obchodziła Marta 
Ropela, najstarsza mieszkanka Mojusza.

Szanowna Solenizantko, 
z okazji urodzin przyjmij najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
kolejnych lat pełnych miłości i szczęścia. Niech Twoje łzy 
będą tylko łzami radości, a nie smutku. Życzymy Ci, abyś 
nigdy nie zaznała cierpienia, a wszelkie troski były tylko 
wspomnieniem – 

Janina Młyńska – sołtys 
Rada Sołecka i mieszkańcy Mojusza
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Dzień Seniora w Sierakowicach
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W Kamienicy Królewskiej 
świętowały Babcie i Dziadkowie
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Spotkanie nauczycieli 
w Mojuszu
Na Kaszubach bieżący rok został ogłoszony 
Rokiem Floriana Ceynowy. Z uwagi na to, 
iż na terenie gminy Sierakowice jednej ze 
szkół nadano jego imię, zawiązała się grupa 
inicjatywna, której celem będzie zorgani-
zowanie uroczystych obchodów tego Roku 
właśnie w Sierakowicach. W szacownym 
gremium organizatorów zasiedli: dyrektor 
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Flo-
riana Ceynowy w Sierakowicach, przedsta-
wiciele sierakowickiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, nauczyciele zrze-
szeni w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego.

Wszyscy spotkali się 8 lutego w Szkole 
Podstawowej w Mojuszu, aby przedyskuto-
wać strategię działań, a mają one być bogate. 

Florian Stanisław Ceynowa to chluba pół-
nocnych Kaszub, bo urodził się 4 maja 1817 
r. w Sławoszynie w powiecie puckim. I choć 
zmarł 26 marca 1881 r. w Bukowcu koło 
Świecia (na Kociewiu), gdzie żył i pracował, 
to jednak w świadomości Kaszubów zapisał 
się jako niepospolity kaszubski działacz, ba-
dacz folkloru i języka kaszubskiego. Za nie-
przeciętne swoje zasługi dla regionalizmu 
okrzyknięty został Budzicielem Kaszubów.

Czego dokonał Syn Wojciecha – rolni-
ka i kowala (Wòjkasyn – jak sam siebie 
wielokrotnie mianował) i Magdaleny, że 
zasłużył u braci na tak zaszczytne miano? 
Do szkoły podstawowej uczęszczał w ro-
dzinnym Sławoszynie, i nie była to niestety 
szkoła polska. Już wtedy podjął mocne 
patriotyczne postanowienia, a kiedy trafił 
do gimnazjum w Chojnicach (1831–1841), re-
alizował się narodowo w szeregach tajnego 
kółka filomackiego. Od młodzieńczych lat 
prezentował silny patriotyczny kościec, ale 
też zainteresowanie małą ojczyzną, którą po-
stanowił wywindować na wyższe poziomy. 
Podczas studiów we Wrocławiu (1841-1843) należał do Towarzy-
stwa Literacko-Słowiańskiego, w którym realizował zamierzenia 
związane z promowaniem Kaszub. Ten sam cel przyświecał mu 
również w latach 1843-1846, kiedy kontynuował studia w Królewcu. 
Zbliżył się wtedy i potem do wielu słowianofilów i namówił ich do 
zainteresowania Kaszubami, a także naukowego ich opisania.

W roku 1846 wziął udział w zbrojnym zrywie przeciwko prusa-
kom jako dowódca kaszubskich i kociewskich powstańców . Nie-
stety akcja nie powiodła się, nie udał się atak na garnizon pruski 
w Starogardzie. Ceynowę aresztowano i osadzono w Moabicie, miał 
zostać ścięty, później jednak karę zamieniono na dożywocie. Dzięki 
ruchom związanym z Wiosną Ludów został uwolniony i dokończył 
studia medyczne w Berlinie.

Będąc studentem we Wrocławiu napisał rozprawę „O germani-
zacji Kaszubów”, którą potem opublikował w języku niemieckim. 
W tym samym czasie powstały teksty kaszubskie poświęcone opi-

sowi zwyczajów ludowych. W ten sposób 
zadebiutował na polu przyszłej społecznej 
działalności dla Kaszub. Potem były już 
liczne dokonania prekursorskie: napisana 
w pierwszej połowie XIX wieku gramatyka 
języka kaszubskiego, opracowany odrębny 
system zapisu, reguły pisowni, przygoto-
wany słownik.  Dr Ceynowa uznawał ka-
szubszczyznę za odrębny język słowiański, 
używał go świadomie w swoich pismach 
i utworach. Dla tych zasług zyskał miano 

„ojca regionalizmu kaszubskiego” oraz „ojca 
literatury kaszubskiej”. 
„Budziciel Kaszubów” jest autorem zna-

nych tekstów: Kaszëbi do Pòlôchów, Czile 
słów ò Kaszëbach i jich zemi, Ksążeczka 
dlô Kaszëbów. Ceynowa wydawał też 
pierwszy periodyk kaszubski pt. Skôrb 
kaszëbskò-słowińsczi mòwë, w którym 
zamieszczał opiniotwórcze artykuły poświę-
cone Kaszubom, zebrane podania i ludowe 
opowieści oraz przysłowia. Jako pierwszy 
odważył się do publicznego podejmowania 
kwestii kaszubskiej, narażając się tym sa-

mym na szykany ze strony niemieckiej, ale także i polskiej, która 
częstokroć podnosiła temat separatyzmu kaszubskiego. Osamot-
niony w działaniu (nie znalazł zrozumienia i wsparcia) nie zaprze-
stawał poruszać bratnich sumień, w kręgach społecznych wywołał 
dyskusję dotyczącą miejsca i statusu ojczystej mowy. Martwiło go 
wynarodowienie Kaszubów, walczył o sprawiedliwość społeczną 
i oświatę dla ludu, słusznie upatrując w tym szansy na „budzenie 
się z letargu”.

Dobrze się stało, iż ten rok będzie Jemu poświęcony, bo od Niego 
przecież się wszystko zaczęło. I choć ruch kaszubski odradzał się 
i zamierał, to dziś znów ma swoje „pięć minut”. Może obchodząc 
w bardziej uroczysty sposób 130. rocznicę śmierci Floriana Ceyno-
wy przypomnimy sobie o obowiązkach względem ojczystej ziemi 
i wzorem wielkiego krajana zechcemy dać jej z siebie choćby 
nikłą cząstkę.   

Danuta Pioch 

Florian Ceynowa – budziciel Kaszubów

Portret Floriana Ceynowy 
ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 

wykonany przez A. Lachowskiego

Ireneusz Płotka – dyrektor sierakowickiej 
podstawówki – ochoczo podjął wszelkie 
zobowiązania. Przybył na spotkanie w asy-
ście nauczycieli języka kaszubskiego: Janiny 
Mielewczyk i Beaty Pioch, które będą sta-
nowiły wsparcie przedsięwzięcia w miejscu 
obchodów. Postanowiono, iż uroczystości 
rozpoczną się w maju (w rocznicę urodzin 
F. Ceynowy), a zakończą w październiku. 

Ważną rolę w przedsięwzięciu ma do 
spełnienia sierakowicki oddział ZKP. Przyjął 
na swoje barki pomoc w szukaniu funduszy 
na realizację zadań. Jedną z możliwości 
pozyskania środków było złożenie wniosku 
o dotację z grantów Zarządu Głównego ZKP. 
Wniosek takowy czeka na rozpatrzenie. Pre-
zes Joanna Lejk wraz z Zarządem planuje 
również zwrócić się o pomoc do miejsco-
wych samorządów: gminnego i powiatowego. 
Znając zaangażowanie obu w sprawy regio-
nu liczy na pozytywny odzew. Oczywiście 

nie obejdzie się bez honorowego patronatu 
nad imprezą wójta gminy Tadeusza Kobieli 
i starosty powiatu kartuskiego Janiny Kwie-
cień jak też innych szacownych osobistości, 
które są w trakcie ustalania.

Prace koncepcyjne i organizacyjne pozo-
stają przede wszystkim w rękach nauczycie-
li – tych ze szkoły w Sierakowicach i tych 
należących do SNJK. Do zadania włączą się 
również czynnie nauczyciele pozostałych 
szkół z terenu gminy. Ustalono już ogólny 
zarys obchodów. Podczas uroczystości 
majowych szkoła zorganizuje Dni Kaszub-
skie, pośród których jeden będzie Dniem 
Patrona. Te działania będą przede wszyst-
kim przeznaczone dla uczniów miejscowej 
szkoły, a mają się zakończyć wyjazdem 
dla najbardziej zaangażowanych „Szlakiem 
Floriana Ceynowy”.

Główny trzon obchodów będzie skiero-
wany do uczniów i nauczycieli z całych 
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Uczestnicy spotkania podczas tworzenia 
koncepcji obchodów Roku Floriana Ceynowy

Spora część spotkania była też poświęcona 
bieżącym sprawom nauczycieli związanym 

z nauczaniem języka kaszubskiego

Rok Jana Heweliusza (1611–2011)

Kaszub. W ofercie będą przeróżne pro-
pozycje, wśród których każdy znajdzie 
na pewno coś dla siebie. Już niedługo do 
szkół zostaną przesłane regulaminy nastę-
pujących konkursów: Konkursu wiedzy o  
życiu i twórczości Floriana Ceynowy,  Mul-

timedialnej prezentacji poświęconej miej-
scom związanym z Ceynową, Konkursów 
plastycznych, Konkursu recytatorskiego na 
bazie utworów Ceynowy, Dramy w oparciu 
o teksty Wòjkasëna, Zielnika pt. „Zioła i leki 
doktora Ceynowy”. 

Podczas spotkań nie może oczywiście 
zabraknąć przedstawicieli szkół i insty-
tucji noszących imię Floriana Ceynowy. 
Sierakowicka SP planuje nawiązać z nimi 
ścisłą współpracę na przyszłość. Głównie 
zależy dyrekcji na nawiązaniu kontaktów 
ze szkołami mającymi za patrona Ceynowę: 
Zespołem Szkół Technicznych w Kartuzach 
i I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. 
Słynny i zasłużony dla Kaszub człowiek 
patronuje też Muzeum Ziemi Puckiej i Spe-
cjalistycznemu Szpitalowi w Wejherowie.

Z zestawienia wynika, iż niewiele insty-
tucji przyjęło imię znamienitego Kaszuby, 
jakim był Florian Ceynowa. Zatem na 
Sierakowicach spoczywa szczególny obo-
wiązek godnego przygotowania uroczy-
stości poświęconych wielce zasłużonemu 
patronowi. 

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

„...Tyś pan wszystkiego świata, 
Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował”
              Jan Kochanowski, Pieśń XXV

Gdybym przeprowadził uliczną sondę 
i zapytał przechodniów, co im mówi słowo 
HEWELIUSZ, przypuszczam, że najczęściej 
usłyszałbym, iż jest to rodzaj piwa. Może 
ktoś pamięta prom pasażersko-samochodo-
wy o nazwie Jan Heweliusz, który zatonął 
w pobliżu Rugii 14 stycznia 1993 roku? Co 
wiemy o człowieku, którego imię nadano 
tak wielu dziełom i miejscom, szczególnie 
w naszym województwie?

Ponieważ 28 stycznia minęło 400 lat od 
urodzin Jana Heweliusza – rok 2011 został 
poświęcony temu słynnemu astronomowi, 
a Gdańsk z tej okazji zaplanował bogaty 
program obchodów. 

Warto wspomnieć, że w domu weselnym 
państwa Mańskich na Sosnowej Górze, na 
plafonie sali balowej, skopiowano mapę gwiaździstego nieba Jana 
Heweliusza. Zapewne wielu mieszkańców Sierakowic i okolic 
bawiło się pod tym gwiezdnym niebem, nie przypuszczając, że 
autorem pierwowzoru dzieła jest nasz wielki astronom! Może 
właśnie w tym miejscu warto zainaugurować obchody Roku Jana 
Heweliusza w gminie Sierakowice? 

Rok Jana Heweliusza jest okazją, aby zatrzymać 
się nad rysem biograficznym tego wybitnego 
człowieka i naukowca.

Jan Heweliusz urodził się w 1611 r. w Gdańsku, 
w kamieniczce na ulicy Browarniczej (obecnie 
Straganiarskiej). Rodzice byli luteranami. Wybrali 
dla syna imię Jan (Johann) i ochrzcili dziecko 
w pobliskim kościele p.w. św. Jana. W tym czasie 
wznoszono tam wielki ołtarz główny ze sceną 
chrztu Chrystusa w Jordanie.

Chłopiec bardzo wcześnie wykazał nieprze-
ciętne zdolności. W domu mówiono w języku 

niemieckim, ale już w wieku 7 lat Jasio 
zdobył podstawy łaciny. W rejestrze 
Gimnazjum Gdańskiego figuruje w 1618 r. 
jako „Johannes Hefelke Dantiscus”. Przed 
rokiem 1627 został wysłany do miejscowo-
ści Gondecz (może chodzić o wioskę pod 
Bydgoszczą). Dobrze opanował język polski, 
którym mówiono w Gdańsku, iż „na całej 
północy błyszczy niczym królowa między 
pozostałymi językami”. Pastor Andreas 
Barth zaświadcza, iż Jan „pilnie uczęszczał 
na lekcje prywatne jak i publiczne”. Szcze-
gólne uzdolnienia przyszły uczony miał 
w kierunku matematycznym. Jan pokazał 
też swoje talenty artystyczne, w tym manu-
alne w dziedzinie grafiki i mechaniki. 

W wieku lat 19 Jan wyruszył morzem 
do Niderlandów, gdzie na Uniwersytecie 
w Lejdzie 24 lipca A.D. 1630 wpisał się 
na listę studentów prawa już w łacinie 

„Hevelius Dantiscanus”. Latem 1631 był 
w Anglii (Londyn, Oxford, Cambridge), 

następnie we Francji (Paryż, Tours, Avinion). Z powodu choroby 
ojca rezygnuje z planów podróży do Włoch i wraca w 1634 r. do 
rodzinnego miasta. 

W wieku 24 lat, zgodnie z wolą rodziców, poślubił Katarzynę 
Rebeschke w kościele mariackim p.w. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Gdańsku. Oboje pochodzili z bogatych rodzin 

browarników i dziedziczyli ojcowskie interesy. 
Ojciec Jana Heweliusza miał trzynaścioro dzieci, 
ale dzieciństwo przeżył tylko Jan i jego 4 siostry. 
Heweliusz uważał, iż lepiej będzie zostać „dobrym 
obywatelem, coś nieco posiadającym, niż gołym 
i ubogim matematykiem”. Po ślubie przeniósł się 
do dwóch kamieniczek żony na Stare Miasto przy 
ulicy Korzennej i trzeciej sąsiedniej kamienicy, gdzie 
jego tata miał browar. Tam też, na trzech dachach, 
w 1641 r. powstało słynne astronomiczne obserwa-
torium zwane „gwiazdoogrodem”. Liczyło ok. 140 m2 
i było największe w Europie (Ryc. 1).

Ryc. 6

☞Ryc. 1
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Jan Heweliusz przez prawie pół wieku 
spędzał noce na badaniu nieba, pisząc swoje 
naukowe „baśnie tysiąca i jednej nocy”. Najważ-
niejszym wydanym dziełem jego życia był atlas 
gwiaździstego nieba „Prodromus astronomiae 
cum Catalogo fixarum et firmamentum Sobiesca-
num”. Wydała go, trzy lata po jego śmierci, druga 
żona Elżbieta. W tym dziele Heweliusz zestawił 
i określił pozycję 1553 gwiazd stałych z północnej 
hemisfery. Dodał też mapę hemisfery południo-
wej z 335 pozycjami gwiazd dostarczonymi mu 
przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya 
z obserwacjami z wyspy św. Heleny. 

Po 27 latach małżeństwa Jan Heweliusz owdo-
wiał. Państwo Heweliuszowie nie doczekali się 
dzieci. Byli wyjątkowo szczęśliwym małżeństwem, 
o czym świadczy fakt, że w 1639 r. Jan wykonał 
dla żony piękną szkatułkę, na której umieścił 
plakietkę ze srebra. Były na niej połączone ręce 
i związane serca z podpisem „Bis an den Todt” 
(do śmierci). Po okresie żałoby, mając 52 lata, 
Jan poślubił 16-letnią Elżbietę Koopmann, której 
rodzina pochodziła z Amsterdamu. Młoda żona 
dzielnie asystowała mężowi w jego badaniach. 
Z tego małżeństwa urodziły się trzy córki i syn. 
Na kolorowej rycinie możemy „podpatrzeć” pracu-
jące w obserwatorium małżeństwo. Panią Elżbietę 
widzimy w stanie błogosławionym (Ryc. 3). Watro 
wspomnieć, że na ich cześć - Jana i Elżbiety -  na-
zwano dwa kratery na Księżycu i Wenus.

Jan Heweliusz w długim i owocnym życiu 
pracował na wielu polach. Został starszym cechu 
browarników. W 1641 r. wybrano go ławnikiem 
sądowym i był nim do roku 1651. Od tego roku 
zaczął pełnić funkcję rajcy Starego Miasta. Spra-
wował tę rolę do końca życia. Poświęcał sporo 

☞

Ryc. 2

Ryc. 3

uwagi sprawom opieki lekarskiej i szpitalnictwu. 
Był też wybitnym wynalazcą, np. przenośnego 
zegara słonecznego, peryskopu, śruby mikro-
metrycznej, wielkiego teleskopu (luneta miała 
50 m). (Ryc. 4). Można go również nazwać dru-
karzem, rysownikiem, malarzem, kolekcjonerem 
sztuki, piwowarem produkującym słynne piwo 
jopejskie etc.

Różni badacze, już w czasach nam współcze-
snych, nazywali go np. „Książę astronomów”, 

„polski Leonardo da Vinci”. Jednak Jan Heweliusz 
to przede wszystkim CZŁOWIEK I UCZONY. Jako 
uczonego doceniali go za życia m.in. królowie. 
Jan Kazimierz w roku 1660 nadał mu szlachectwo, 
którego na sejmie w 1661 niestety nie zatwierdziła 
szlachta, zapewne z powodu niechęci do miesz-
czan. Sam uczony nie zabiegał o nobilitację. Król 
Francji Ludwik XIV przekazywał duże subsydia 
pieniężne na badania astronoma; Jan III Sobieski 
przyznał mu roczną pensję i zwolnił jego bro-
wary od podatku, co było szczególnie ważne po 
zniszczeniach domów z obserwatorium na skutek 
pożaru 26 września 1679 r. 

 W 1664 r. wybrano go członkiem Królew-
skiego Towarzystwa Naukowego w Londynie 
(Ryc. 5), a dwa lata później Towarzystwa Na-
ukowego w Paryżu. Do dziś w gabinecie rektora 
Uniwersytetu Oxford wisi XVII wieczny portret 
Jana Heweliusza, opierającego rękę na globusie 
nieba. (Ryc. 6) 

Heweliusza cechowała niezwykła pracowitość. 
Badania odkrytego grobu wykazały, iż kości rąk 
noszą ślady choroby reumatycznej (zapewne od 
nocnej pracy), a także uszkodzenie kręgu szyj-
nego, mającego oczywisty związek z wieloletnim 
wpatrywaniem się w niebo. Zadziwiał ludzi 

IX Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
Żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku Stanisław Jachowicz zapi-
sał w swoim wierszu „Wieś” znamienne słowa: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. A  przecież 
Kaszuby są  krainą ciekawą, w której, jak w każdym zakątku kraju, 

znajdzie się coś, co trzeba poznawać, odwiedzać i pielęgnować, by 
potem świadomie przekazywać z pokolenia na pokolenie. Dlatego 
dobrze by było, gdyby każdy dokładnie znał swój mały region i był  
dumny z tego, co posiada. „Mała ojczyzna” jest cząstką dużej, jest 
jej elementem składowym. Od tego jak młody człowiek dostrzeże 
wartości własnego regionu zależeć będzie w przyszłości postrze-
ganie całej ojczyzny. Zapadnie decyzja czy będzie z niej dumny, 
czy będzie szukać wzorów i ideałów poza granicami kraju. Każdy 

Pamiątkowe zdjęcie grupowe i za chwilę do dzieła
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swoją wiernością i uczciwością, np. dotrzymał 
obietnic złożonych umierającemu nauczycielowi 
Piotrowi Krugerowi, iż 1 czerwca 1639 r. będzie 
obserwował zaćmienie słońca i odtąd rozpocz-
nie systematyczne prace astronomiczne. Był 
człowiekiem zgodnym - umiał współpracować 
z wybitnymi ludźmi, np. malarzem Andreasem 
Stechem, z którym wykonał najwspanialszy 
w historii pod względem graficznym atlas nieba. 
Skutecznie współpracował z Halleyem, który 
specjalnie przybył do Gdańska, a także z inny-
mi uczonymi. Jedną z licznych jego zalet była 
skromność, np. na wspaniałej rycinie północnej 
hemisfery nieba swoje imię i nazwisko umieścił 
za innymi na samym końcu i w dodatku najdrob-
niejszymi literami. 

Był wytrwały – nie poddawał się trudnościom 
i nieszczęściom, które go spotykały. Nawet 
w wieku 68 lat odbudował swoje obserwatorium 
i nadal, pomimo choroby, prowadził badania 
nieba. Jego mocą była pobożność, widziano go 
często w kościele Świętej Katarzyny modlącego się 
długo, szczególnie, gdy dokonał jakiegoś odkrycia. 
Swojemu jedynemu synowi nadał imię Adeodatus, 
czyli „dany przez Boga”. Synek niestety zmarł 
mając 1,5 roku. Filozofię i głęboką pobożność 
Heweliusza można odczytać w tekście umieszczo-
nym w atlasie nieba, który można określić jako 

„testament astronoma”. 
Na jednym z 12 odkrytych przez siebie gwiaz-

dozbiorów oznaczył Krzyż. Zrobił to na tarczy 
Janina, która jest herbem rodu Sobieskich. Stało 
się to w czasach, gdy polski król Jan III Sobieski, 
stojąc na czele wojsk chrześcijańskich Europy, 
pokonał pod Wiedniem we wrześniu 1683 roku 
wojska tureckie niosące islam. (Ryc. 7).

Ryc. 4

Ryc. 5

Ryc. 7

Jan Heweliusz zakończył życie w tym samym 
dniu miesiąca, w którym się urodził, czyli 28 
stycznia 1689 roku. W historii, nie tylko rodzin-
nego miasta, zapisał się jako: DOBRY CZŁOWIEK 
I UCZONY. Można go nazwać PATRYCJU-
SZEM z racji jego zasług oraz przestrzegania 
mieszczańskich i obywatelskich cnót, które na 
gdańskiej Złotej Bramie symbolizują 4 figury 
kobiece oznaczające roztropność, pobożność, 
sprawiedliwość, zgodę. 

Mimo, iż ród Heweliusza wywodził się z Nie-
miec, z okolic Bremy, a jeszcze wcześniej z Czech, 
to można go określić polskim astronomem, gdyż 
mieszkał w należącym do Rzeczypospolitej 
Gdańsku i sam określał się jako „obywatel kul-
tury polskiej”.

Dziś pomnik Jana Heweliusza możemy zo-
baczyć w Gdańsku przed ratuszem Starego 
Miasta. Na kamienicy obok umieszczono jedną 
z map nieba. Obok kościoła św. Katarzyny, gdzie 
spoczął, stoi też duży hotel, który po wybudo-
waniu nosił nazwę Hevelius. Niestety nie ma 
już browaru w Gdańsku, który by kultywował 
tradycje piwowarskie słynnego astronoma. 
Zmiotły go przemiany gospodarcze ostatnich 
lat. W Kościele Mariackim w Gdańsku znajduje 
się obecnie czasowo wielki obraz Bartłomieja 
Millwitza przedstawiający wjazd Pana Jezusa 
na osiołku w niedzielę palmową do Jerozolimy. 
Wśród grupy ludzi na obrazie możemy zobaczyć 
też sportretowanego Heweliusza. Na fortach 
w Gdańsku utworzono Centrum Hewelianum. 
Jan Heweliusz to wybitna postać w naszej hi-
storii, o której warto mówić i jak najwięcej się 
dowiedzieć.

Informacje zebrał Andrzej Pujdak

zakątek ziemi powinien wzbudzać zainteresowanie na niej żyją-
cego, tu przecież mieszka, tu jest jego rodzina, stąd wywodzą się 
jego korzenie. W naszym regionie mamy wiele pięknych tradycji, 
bogatą kulturę, wspaniałych ludzi dookoła, jest to coś, co warto 
podkreślać i pokazywać innym. Dorastający człowiek od najmłod-
szych lat powinien identyfikować się z miejscem, w którym żyje. 
A w przyszłości stanie się to zapewne inspiracją do twórczego 
działania na rzecz najbliższego otoczenia i będzie miało istotny 

wpływ na kształtowanie jednostki odpowiedzialnej za to, co dzieje 
się wokół niej.

Takie właśnie idee przyświecają Gminnemu Konkursowi Wie-
dzy o Regionie. Jego organizatorem od początku jest sierakowicki 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W Konkursie mogą 
uczestniczyć uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimna-
zjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej z terenu gminy Sierakowice. 
Tematyka Konkursu bazuje na wiedzy z zakresu historii 

Sala wypełniona po brzegi Uśmiech na twarzy oznacza „wiem”

☞
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i geografii regionu; wymaga znajomości wybitnych postaci 
historycznych, pisarzy, a także wiedzy na temat literatury i za-
gadnień kulturalnych.

Kolejna IX już edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Regio-
nie odbyła się 4 lutego br. w siedzibie Publicznego Gimnazjum 
w Sierakowicach. Tegoroczne spotkanie było niezwykle owocne 
pod względem ilości startujących, wzięło w nim udział najwięcej 
uczestników od początków Konkursu, czyli od 2003 roku. Z dzie-
więciu szkół podstawowych startowało 28 uczestników, wszystkie 
gimnazja gminne reprezentowało 15 startujących, ze szkoły po-
nadgimnazjalej stawiło się trzech reprezentantów. Pomieszczenie 
gimnazjalnej świetlicy było wypełnione po brzegi, a organizato-
rów radował fakt tak licznego uczestnictwa młodych ludzi i ich 
zainteresowania regionem. Niektórzy ze startujących są już „kon-
kursowymi weteranami, towarzyszą wiernie od początków jego 
istnienia poprzez wszystkie szczeble własnej edukacji.  Wyniki 
przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe
I miejsce - Paulina Szczodrowska  i Maciej Teclaf „Mała Szkoła” 
w Szopie
II miejsce - Katarzyna Wesółka  i Agata Reclaf z SP w Puzdrowie
III miejsce - Aneta Ruszkowska z ZS w Tuchlinie i Marta Reclaf 
z SP w Puzdrowie

☞ Wyrożnienia
Filip Gruchała-Węsierski z SP w Mojuszu
Katarzyna Dąbrowska z SP w Lisich Jamach

Gimnazja
I miejsce - Alicja Bulczak z ZS w Kamienicy Królewskiej
II miejsce - Weronika Damps z Gimnazjum w Sierakowicach
III miejsce - Agnieszka Mielewczyk z ZS w Gowidlinie

Wyrożnienia
Marcin Ruszkowski z ZS w Tuchlinie
Dawid Polejowski z Gimnazjum w Sierakowicach
Dominik Pipka z Gimnazjum w Sierakowicach

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Katarzyna Zielonka
II miejsce - Michalina Mielewczyk
III miejsce - Magdalena Bigus

Wszyscy wyżej wymienieni laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Zarząd sierakowickiego oddziału ZKP. Trady-
cyjnie już nagrody wręczane były laureatom w ich macierzystych 
szkołach celem propagowania idei konkursowej i zachęcania ko-
lejnych uczestników. Dziękujemy wszystkim startującym oraz ich 
opiekunom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie.  
Do zobaczenia w przyszłorocznej X już edycji Konkursu.

Danuta Pioch
Foto: P. Łagosz, D. Pioch

Sierakowickie tancerki wróciły 
z medalami  
W dniach 15-17 stycznia 2011 roku w Lęborku odbywał się V 
Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego. Brały 
w nim udział grupy taneczne, duety i soliści z Sierakowic pod 
kierownictwem Edyty Gawin. Eliminacje odbyły się w różnych 
kategoriach tańca m.in.: hip hop, disco, break dance, electric bo-
ogie i innych.

W kategorii solo hip hop do lat 11 reprezentowało naszą gminę 
sześć solistek: Julia Bronk, Wiktoria Bronk, Adrianna Kwidzińska, 
Kornelia Bobkowska, a także Roksana Bobkowska i Ania Maszke, 
które dostały się do półfinału. W solo hip hop 12-15 lat udział 
brały m.in.: Klaudia Jereczek, Karina Hyriak, Samanta Ziegiert, 
Marta Gilmajster. Klaudia Kasyna i Martyna Łęcka dostały się do 
ćwierćfinału, Magda Dolata do półfinału, a  Kasia Łęcka znalazła 
się w finale, gdzie, pokonując dziewięć innych tancerek z różnych 
miast Polski, zajęła I miejsce i zdobyła złoty medal !

Tak samo dobrze Kasia poradziła sobie w kategorii tańca break 
dance, gdzie zajęła drugie miejsce. Należy nadmienić, że w tej 
dyscyplinie tanecznej Kasia startowała po raz pierwszy. 

Mini formacja Black Dance w kategorii tańca hip hop 12-15 lat po-
konała osiem innych grup i zdobyła puchar za pierwsze miejsce!

Mini formacja Explozja w składzie: Martyna Łęcka, Marta Gil-
majster, Klaudia Kasyna i Klaudia Jereczek w tej samej kategorii 
zdobyły puchar i zajęły trzecie miejsce!

Oto pozostałe klasyfikacje:
Ania Maszke i Roksana  Bobkowska – V miejsce duety hip hop 

do lat 11
Magda Dolata i Kasia Łęcka – IV miejsce duety (kat. 12-15 lat)
Paula Jereczek i Dominika Gawin – VII miejsce duety hip hop 

do lat 11
Foqss – V miejsce w kategorii formacje hip hop 12-15 lat 
Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko, jednak talent i hart 

ducha naszych sierakowickich tancerek pozwolił im pokonać wiele 
naprawdę dobrych grup.

Uczestniczki wyjazdu wraz z instruktorką serdecznie dziękują pani 
Agnieszce Zelewskiej oraz państwu Barbarze i Krzysztofowi Bronk za 
niegasnące wsparcie i opiekę podczas dwóch dni trwania festiwalu. 

Osobne gorące podziękowania należą się pani Irenie Kulwikow-
skiej, dyrektor GOK, za pomoc w realizacji tego wyjazdu i niesłab-
nącą wiarę w możliwości sierakowickich dziewcząt.

Kasia Łęcka 
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„Mòja dësza wielbi Pana”
Taki tytuł nosi płyta wydana 
staraniem Stowarzyszenia Chó-
ralnego Discantus w Gowidlinie, 
ze współczesnymi kaszubskimi 
kompozycjami sakralnymi Mi-
chała Sławeckiego. Na zawartość 
płyty składają się dwa cykliczne 
dzieła: Kaszubskie Magnificat na 
sopran i tenor solo, chór i orkie-
strę, a także Msza Kaszubska na 
chór z organami. Kompozycje 

powstały na specjalne zamówienie chóru Discantus. Realizacja 
nagrań odbyła się w bazylice p.w. św. Brygidy w Gdańsku.

Wykonawcy: Ewelina Rakoca – sopran, Daniel Oleksy – tenor, 
Maciej Zakrzewski – organy, Chór Kameralny DISCANTUS, Or-
kiestra Kameralna, Sławomir Bronk – dyrygent.

Słowo wstępne Witosławy Frankowskiej zawarte w książeczce 
dołączonej do płyty:

W ciągu minionych dwudziestu lat fonografia kaszubska wzboga-
ciła się o szereg interesujących pozycji. Wśród płyt, zawierających 
utwory ludowe lub ich opracowania, obok nagrań dokumentujących 
działalność zespołów ludowych, chórów, coraz częściej pojawiają się 
płyty monograficzne, prezentujące twórczość wybranych kompozy-
torów - nie tylko regionalnych. Taki właśnie charakter przybrała 
niniejsza płyta, na której znalazły się dwie duże formy wokalno-in-
strumentalne, wywodzące się z kręgu muzyki kościelnej: Magnificat 
kaszubskie (2009) i Msza kaszubska (2010). Ich autorem jest młody 
kompozytor Michał Sławecki, dla którego źródłem inspiracji stała się 
kaszubska wersja liturgii mszalnej oraz kantyk Maryi w tłumaczeniu 
Eugeniusza Gołąbka. Zważywszy na konieczność utrzymania nale-
żytej prozodii, sięgnięcie po tekst kaszubski dla osoby spoza regionu 
stanowiło nie lada wyzwanie. Wyzwaniu temu kompozytor w pełni 
sprostał, obalając pokutujące tu i ówdzie przeświadczenie o rzeko-
mej hermetyczności języka Pomorzan. Duża w tym zasługa także 
i samych wykonawców: solistów, Chóru Kameralnego „Discantus”, 
dyrygenta Sławomira Bronka, czuwającego nie tylko nad partyturą, 
ale i wydobyciem pełni bogactwa fonetycznego mowy Kaszubów.

Magnificat, które 14 maja 2010 roku po raz pierwszy zabrzmiało 
w sali Dworu Artusa, składa się z sześciu kontrastujących ze sobą 
części. Łączy je spójne towarzyszenie orkiestry. Szczególną uwagę 
zwraca wyeksponowana partia instrumentów dętych, która wraz ze 
śmiało zarysowaną melodyką partii wokalnych, umiejętnym pro-
wadzeniem polifonii, dyscypliną harmoniczną (mimo wykorzystania 
tonalności rozszerzonej) przesądza o postrzeganiu dzieła w duchu 
najlepszych tradycji muzyki dawnej. Na religijno-mistyczny wymiar 
utworu znacząco wpłynęła przejmująca kreacja wokalna młodej 
gdańskiej śpiewaczki Eweliny Rakocy i godnie jej towarzyszącego 
Daniela Oleksego. Solistom w sukurs przyszli chórzyści, którzy 
wykonali swą partię nie tylko z dużym rozmachem, ale i z wielką 
dbałością o stopliwe brzmienie. 

Msza kaszubska jako forma nie jest na Pomorzu zjawiskiem 
odosobnionym. W 1999 roku, w związku z przyjazdem papieża 
Jana Pawła II na Wybrzeże, ogłoszono konkurs, którego pokłosiem 
stały się trzy msze, skomponowane przez Kazimierza Guzowskie-
go, Marka Kuczyńskiego i Zbigniewa Pniewskiego. W 2008 roku 
dołączyła do nich Msza kaszubska na chór i diabelskie skrzypce 
autorstwa Tomasza Fopke. Osadzenie regionalne w wymienionych 
utworach przybierało różnoraki kształt, począwszy od cytatów 
muzycznych z Hymnu Derdowskiego/Nowowiejskiego, popularnej 
melodii „Kaszëbsczé nótë” poprzez przeplatanie tekstu liturgicznego 
kaszubskimi pieśniami kościelnymi, na wykorzystaniu brzmienia 
instrumentu ludowego kończąc. Spośród wszystkich powstałych 
Mszy kaszubskich, Msza Michała Sławeckiego (2010) ma charakter 
najbardziej archaizujący. Niewiele wiemy o muzyce kościelnej na 

Pomorzu w dobie średniowiecza poza faktem, że na pewno nie była 
ona wykonywana w języku kaszubskim. Podobnie jak w całej Euro-
pie, obowiązywało tu ordinarium missae, pozbawione jakichkolwiek 
akcentów lokalnych. Msza Sławeckiego, w której pobrzmiewają echa 
dawnej gregoriańskiej psalmodii i śpiewów responsorialnych, musi 
być wyrazem głębokiej fascynacji kompozytora kulturą muzyczną 
wieków minionych - inaczej nie miałaby takiej siły nośnej. Choć język 
harmoniczny utworu osadzony jest zdecydowanie we współczesności, 
trudno oprzeć się wrażeniu, iż artysta pokusił się o „uzupełnienie” 
muzycznej przeszłości Pomorza, tworząc piękny mit, tyle, że pisany 
nutami. Ale w końcu od czegóż jest sławetna licentia artistica?

Msza kaszubska Michała Sławeckiego, przeznaczona na chór 
i organy, już z uwagi na obsadę i tradycyjne podejście do tekstu 
liturgicznego, ma duże szanse, by na stałe zagościć w naszych ko-
ściołach i salach koncertowych. Jest tylko jeden warunek - przyszli 
wykonawcy musieliby osiągnąć tę samą sprawność wokalną, co 
chór „Discantus”, zaś organiści poziom umiejętności Macieja Za-
krzewskiego… Pozostaje zatem żywić nadzieję, iż utwór dedykowany 
chórowi stanie się jego utworem sztandarowym, z którym często 
odwiedzać będzie świątynie Pomorza – te nowsze, i te starsze. 

Powstanie płyty, nowego, ciekawego repertuaru w oparciu o ję-
zyk kaszubski dowodzi po raz kolejny, iż w życiu nie istnieje coś 
takiego jak przypadek. Spotkanie dwojga uzdolnionych uczniów 
w Salezjańskiej Szkole Muzycznej w Lutomiersku – Sławomira 
Bronka i Michała Sławeckiego - zaowocowało po latach ich ar-
tystyczną współpracą, tym razem jako dyrygenta i kompozytora. 
Ufając, że prezentowana płyta nie jest ich ostatnim wspólnym 
dziełem, zapraszam do uważnego słuchania. 

Osoby zainteresowane zakupem płyty mogą kontaktować się pod 
adresem e-mailowym: discantus.gowidlino@gmail.com. 

(Informacja nadesłana)
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
„Wielkie księgi książkowych bohaterów”- nasz coroczny konkurs 
został rozwiązany. W ostatnią sobotę stycznia uczestnicy, któ-
rych była dość spora grupa, otrzymali nagrody. Komisja konkur-
sowa, w skład której weszły panie: Emilia Reclaf, Agata Reclaf 
i Hanna Bernad, wybrała najlepsze prace i przydzieliła kolejne 
miejsca. I tak decyzją komisji miejsce I otrzymała Patrycja Król 
z Tuchlina, miejsce II Julia Dworak z Załakowa, miejsce III 
Patrycja Lis, Agata Lis, Bartek i Maciej Lis z Tuchlina, miejsce 

IV zdobyła grupa uczniów ze Szkoły w Łyśniewie, miejsce V 
uczniowie ze Szkoły w Mojuszu. Wszyscy pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali wyróżnienia, w tym aż dwie grupy ze Szkoły 
w Bukowinie.

Bardzo dziękujemy wszystkim za wykonane prace i zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w 2011 roku. Bohate-
rem ksiąg  będzie KOT. O szczegóły prosimy pytać w bibliotece.

Joanna Telega

Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Król Księga Patrycji Król

Miejsce trzecie zajęli: Patrycja, Agata, Bartek i Maciej Lis  Nagrody za udział w konkursie

Kolejne nagrody w konkursie Najlepsze księgi warto obejrzeć
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Uczestnicy etapu gminnego konkursu ortograficznego

Uczestnicy etapu gminnego konkursu matematycznego

Dnia 3 lutego 2011 roku w Zespole Szkół w Gowi-
dlinie odbył się etap gminny Pomorskiego Konkursu 
Ortograficznego dla uczniów klas III szkoły pod-
stawowej. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów z 7 
szkół gminy Sierakowice (Jelonko, Łyśniewo, Lisie 
Jamy, Sierakowice, Tuchlino, Załakowo, Gowidlino). 
Po sprawdzeniu przez komisję tekstów napisanych 
przez uczniów wyłoniono laureatów:

I miejsce - Szymon Ortman - SP Sierakowice
II miejsce - Patrycja Król - ZS Tuchlino
III miejsce - Patryk Wiśniewski - ZS Gowidlino
Wyróżnienia przyznano: Oliwii Wenta - SP Siera-

kowice i Michałowi Woźniak - SP Lisie Jamy.
Natomiast 10 lutego odbył się etap gminny Po-

morskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów 
klas III szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 
18 uczniów z w/w szkół. Po rozwiązaniu zadań 
konkursowych i ich sprawdzeniu komisja wyłoniła 
najlepszych matematyków.

I miejsce – Dominika Pioch – ZS Gowidlino
II miejsce – Patryk Wiśniewski – ZS Gowidlino
III miejsce - Grzegorz Labuda – SP Jelonko
Wyróżnienia otrzymali: Anna Syldatk i Alicja Kon-

kel – SP Sierakowice.
Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 

będą reprezentować naszą gminę w etapie powia-
towym. 

Po zakończeniu konkursów uczestnikom wrę-
czono dyplomy oraz nagrody i upominki, które 
ufundował Wójt Gminy Sierakowice pan Tadeusz 
Kobiela.

W imieniu organizatorów: 
Lucyna Labuda i Janina Wenta

Pomorski Konkurs Ortograficzny 
i Matematyczny dla uczniów 
klas III szkół podstawowych

Laureaci konkursu ortograficznego

Zwycięzcy konkursu matematycznego
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Żeglarze na nartach
Żeglarze naszej gminy, z klubów UKS FLOREK Sierakowice i UKS 
WIKING Kamienica Królewska, podczas ferii uczestniczyli w dzie-
sięciodniowym zimowisku w Istebnej koło Wisły.

W czasie czterdziestu nartogodzin cztery osoby nauczyły się 
jeździć na nartach, a osiem dalszych doskonaliło swoje umie-
jętności, poza tym dwóch chłopców nauczyło się użytkować 
snowboard. Czas wolny przeznaczyliśmy na zwiedzenie galerii 
malarstwa, koronkarstwa, ceramiki i innych wytworów sztuki 
ludowej. Uczestnicy obozu wysłuchali opowieści o Trójwsi 
(Istebnej, Koniakowie, Jaworzynce) oraz minikoncertu na trą-
bitach, a następnie sami wydobywali dźwięki z tych ludowych 
instrumentów dętych. W niedzielę w czasie mszy wysłuchano 
wielu pięknych kolęd śpiewanych przez miejscową ludność 
i amatorskiego chóru góralskiego w regionalnych rytmach 
i gwarze.

Zimowisko sfinansowali Rodzice uczestników, a dofinansowała 
Gmina decyzją Pana Wójta Tadeusza Kobieli.

Kierownikiem zimowiska była mgr Mariola Borecka, a opiekę 
pedagogiczną sprawowała mgr Barbara Sobolewska, trenerem zaś 
był Ryszard Piasecki.

Nabór do klubu żeglarskiego
Przed nowym sezonem kluby żeglarskie prowadzą nabór chłop-
ców i dziewcząt w wieku 7 do 9 lat. Zapisy przyjmują do końca 
marca 2011 roku: Agata Tarasiuk (tel. 692 509 504) – UKS Florek 
przy Szkole Podstawowej w  Sierakowicach oraz Tadeusz Żurek 
(tel. 698 626 213) – UKS Wiking przy Zespole Szkół w Kamienicy 
Królewskiej.

SPORT
Szkolny i Powiatowy Turniej 

Tenisa Stołowego
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 9 lutego 
2011r. odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach 
wzięło udział 37 uczniów (20 dziewcząt i 17 chłopców) z 11 klas. 
Do turnieju mogły przystąpić po cztery osoby z każdej klasy (dwie 
dziewczyny i dwóch chłopaków).

Po kilkugodzinnych zmaganiach klasyfikacja końcowa wyglądała 
następująco:

Dziewczęta:
I miejsce – Katarzyna Treder – kl. III a LO
II miejsce – Katarzyna Ruszewska – kl. I LO
III miejsce – Weronika Woźniak – kl. II b LO
IV miejsce – Anna Masowa – kl. III TA
V miejsce – Martyna Kwidzińska – kl. III b LO

Chłopcy:
I miejsce – Krzysztof  Studziński – kl. I TA
II miejsce – Wojciech Brzeski – kl. II a LO
III miejsce – Dominik Wichert – kl. III T
IV miejsce – Maciej Garski – kl. I LO
V miejsce – Paweł Malek – kl. III T

Cztery osoby, które zajęły czołowe miejsca w szkolnym turnieju, 
reprezentowały szkołę na Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego 

„Dwie Rakiety”, który odbył się 11 lutego w Goręczynie i został 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie.

W powiatowych rozgrywkach wzięło udział 29 reprezentantów 
z 8 szkół powiatu kartuskiego (12 dziewcząt i 17 chłopców). Zawo-
dy były rozgrywane z podziałem na cztery kategorie: dziewczęta 
z klas I-II, chłopcy z klas I – II, dziewczęta z klas III–IV i chłopcy 
z klas III–IV. 

Indywidualnie II miejsce zajął Krzysztof Studziński z kl. I TA, 
a III miejsce zajęła Katarzyna Treder z kl. III a LO. Drużynowo 
reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach zajęła IV miejsce i zdobyła Puchar Prezesa Stowarzyszenia 

„Przyjazna Wieś Kaszubska” w Somoninie.
Artur Hewelt
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Finał Halowej Ligi Piłki Nożnej 
im. Tadeusza Wesółki 

Sierakowice 2010/2011

W dniu 20 lutego roku zakończyły się rozgrywki XV Edycji Ligi 
Halowej Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki w Sierakowicach. 
W ostatniej kolejce padły następujące wyniki:

- w meczu o VII - VIII miejsce 
LKS Łebunia - CLASSIC Five -   9  :  2

- w meczu o  V - VI miejsce 
IMPEROLL - MARCJAN II Kamienica Królewska -  5  :  3

- w meczu o III - IV miejsce 
MARCJAN Kamienica Królewska - KLEJNA DACHY -  4  :  2

- w meczu o  I - II miejsce 
BANK SPÓŁDZIELCZY Sierakowice - MURKAZ Paczewo -  4  :  2

Klasyfikacja końcowa drużyn :
I miejsce - BANK SPÓŁDZIELCZYY  Sierakowice
II miejsce - MURKAZ Paczewo 
III miejsce - MARCJJAN Kamienica Królewska 
IV miejsce - KLEJNA DACHY Sierakowice
V miejsce - IMPEROLL Sierakowice
VI miejsce - MARCJAN II Kamienica Królewska
VII miejsce - LKS Łebunia
VIII miejsce - CLASSIC FIVE
IX miejsce - DOSSCHE

Wyróżnienia w kategorii „Odkrycie Ligi”: Mateusz Studziński 
z zespołu Classic Five, Dariusz Kropidłowski z zespołu Classic 
Five i Jacek Formela z zespołu LKS Łebunia.

Wspólne zdjęcie drużyn

Trzecie miejsce - Marcjan KK

1 Mistrz Ligi BS Sierakowice

Drugie miejsce zajęła drużyna Murkaz Paczewo

Najlepsi zawodnicy – Piotr Łapigrowski, Artur Mrosk i Artur Formela

☞
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SPRZEDAM

Działkę budowlaną o pow. 3100 m2 na trasie Sierakowice–Mirachowo, woda na 
terenie działki, prąd w pobliżu, tel. 608 587 940.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 

oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne.

Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686

USŁUGI

PIT-y roczne tylko od 20 zł oraz zwrot podatku VAT za materiały budowlane dla 
osób fizycznych, Kartuzy, tel. 781 800 221.

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

Profesjonalne filmowanie imprez, 

nowatorskie metody filmowania i montażu, 

fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035.

Oferuję zimowe przejażdżki bryczką konną, tel. 667 157 948;
Sierakowice, ul. Leśna 42. 

WYNAJMĘ

Mieszkanie 2-pokojowe w centrum Sierakowic, tel. 609 888 036.

Lokal handlowy lub usługowy o pow. 80 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, 
tel. 601 686 617.

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

INNE

Skup zwierząt rzeźnych

Ubój z konieczności

Rzeźnia MIĘSPOL Sp. z o.o.

Żuromino, 83-323 Kamienica Szlachecka

tel. 784 510 125, 608 028 174, 603 503 567

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.3o–13.3o, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

OGŁOSZENIA DROBNE
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach uprzejmie informuje 
o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, tel. 58 681 95 41

e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

tel. 58 684 77 57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 
29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 

28 października, 25 listopada, 16 grudnia*
*przed świętami Bożego Narodzenia dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

MEDIACJE RODZINNE 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

PORADNIA RODZINNA 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 

tel. 58 681 91 92

Walne zebranie

Gminny Klub Sportowy Sierakowice informuje, że w dniu 
4 marca 2011 roku (piątek) o godz. 18.30 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Sierakowicach odbędzie się walne zebranie 
sprawozdawcze Klubu za 2010 rok. 

Zarząd klubu zaprasza również wszystkie osoby nie zrzeszone 
w klubie, a zainteresowane naszą działalnością do wzięcia udziału 
w tym zebraniu.

Waldemar Formela

Wyróżnienie Fair Play otrzymał zespół Marcjan II Kamienica 
Królewska.

W klasyfikacji NAJLEPSZY STRZELEC ligi:
1 miejsce - Piotr Łapigrowski - MURKAZ Paczewo  
2 miejsce - Artur Formela - Bank Spółdzielczy Sierakowice
3 miejsce - Łukasz Łapigrowski - MURKAZ Paczewo

W klasyfikacji NAJLEPSZY BRAMKARZ ligi:
1 miejsce - Arkadiusz Garski - Bank Spółdzielczy Sierakowice
2 miejsce - Kazimierz Czaja - MRARCJAN Kamienica Królewska  
3 miejsce - Grzegorz Lewna - Imperoll  Sierakowice

Kolejną klasyfikacją jest NAJLEPSZY ZAWODNIK ligi:
1 miejsce - Artur Formela - Bank Spółdzielczy Sierakowice 
2 miejsce - Artur Mrosk - Murkaz Paczewo
3 miejsce - Piotr Łapigrowski - Murkaz Paczewo

Nagrody zostały wręczone przez zaproszonego gościa Pana 
Romana Dawidowskiego – prezesa Banku Spółdzielczego w Sie-
rakowicach. 

☞ Organizatorzy składają podziękowania wszystkim drużynom 
za sportową rywalizację oraz kibicom za  aktywne uczestnictwo 
w organizowanej lidze halowej i zapraszają na kolejne rozgrywki 
w przyszłym roku.

Waldemar Formela 
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nas (powt.) - program publicystyczny 21:45 Domôcëzna - 
magazyn kaszubski 22:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:25 
Sport raport - magazyn sportowy 23:30 Świat wokół nas 
(powt.) - program publicystyczny 23:45 Domôcëzna - ma-
gazyn kaszubski. 

Wtorek 8 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 32) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 5) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:30 Parlament Euro-
pejski - cykl edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc.30) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:15 Nieznana Europa - film przyrodniczy 
16:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc.30) 

- telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:30 Świat 
wokół nas - program publicystyczny 18:45 Zdrzelówka - 
program krajoznawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
5) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc.33) -telenowela 
filipińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 
21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
21:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy 22:00 Reduk-
tor - magazyn motoryzacyjny 22:30 Nasze Pomorze: Dolina 
Dolnej Wisły - program ekologiczny 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23:30 Świat wokół nas (powt.) - program 
publicystyczny 23:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy.

Środa 9 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 33) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 5) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:00 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:15 Zdrzelówka 

- program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc.31) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program kra-
joznawczy 16:35 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 
17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość 
(odc.31) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:25 Sport raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół 
nas - program publicystyczny 18:45 Parlament Europejski 

- cykl edukacyjny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
6) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 20:15 Morze możliwości - magazyn morski 21:00 
Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje 
(powt.) - główne wydanie informacji 21:25 Sport raport 
(powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas (powt.) 

- program publicystyczny 21:45 Parlament Europejski - cykl 
edukacyjny 22:00 Armwrestling - magazyn miłośników 
siłowania na rękę 22:30 Nieznana Europa - film przyrodni-
czy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 23:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:25 Sport 
raport (powt.) - magazyn sportowy 23:30 Świat wokół nas 
(powt.) -program publicystyczny 23:45 Jest takie miejsce - 
program krajoznawczy.

Czwartek 10 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 33) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 6) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:15 Gdańsk: niebo nad 
miastem - program ekologiczny 11:30 Akademia Pana Pio-
tra - program edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 33) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Ale Kapela - program muzyczny 
16:35 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 33) 

- telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:30 Świat 
wokół nas - program publicystyczny 18:45 Gdańsk: niebo 
nad miastem - program ekologiczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 6) - bajka dla dzieci 19:30 Kaszubi - program 
archiwalno-dokumentalny 20:10 Nieznana Europa - film 
przyrodniczy 20:40 Jest takie miejsce - program krajoznaw-
czy 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:30 Świat 
wokół nas (powt.) - program publicystyczny 21:45 Gdańsk: 
miasto i woda - program ekologiczny 22:00 Reduktor - 
magazyn motoryzacyjny 22:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:30 
Świat wokół nas (powt.) -program publicystyczny 23:45 
Gdańsk: niebo nad miastem - program ekologiczny. ☞

Wtorek 1 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 30) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 3) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:30 Parlament Euro-
pejski - cykl edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc.30) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:15 Armwrestling - magazyn miłośni-
ków siłowania na rękę 16:45 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 
Skazani na miłość (odc.30) - telenowela filipińska 18:00 
Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - główne 
wydanie informacji 18:30 Świat wokół nas - program publi-
cystyczny 18:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy 19:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 3) - bajka dla dzieci 19:30 
Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 Skazani na 
miłość (odc.31) -telenowela filipińska 21:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program 
publicystyczny 21:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy 
22:00 Reduktor - magazyn motoryzacyjny 22:30 Nasze 
Pomorze: Dolina Dolnej Wisły - program ekologiczny 23:00 
Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje 
(powt.) - główne wydanie informacji 23:30 Świat wokół 
nas (powt.) -program publicystyczny 23:45 Zdrzelówka - 
program krajoznawczy.

Środa 2 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 31) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 3) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:00 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:15 Zdrzelówka 

- program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc.31) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program kra-
joznawczy 16:35 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 
17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość 
(odc.31) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:25 Sport raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół 
nas - program publicystyczny 18:45 Parlament Europejski 

- cykl edukacyjny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
4) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 20:15 Morze możliwości - magazyn morski 21:00 
Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje 
(powt.) - główne wydanie informacji 21:25 Sport raport 
(powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas (powt.) 

- program publicystyczny 21:45 Parlament Europejski - cykl 
edukacyjny 22:00 Armwrestling - magazyn miłośników 
siłowania na rękę 22:30 Nieznana Europa - film przyrodni-
czy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 23:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:25 Sport 
raport (powt.) - magazyn sportowy 23:30 Świat wokół nas 
(powt.) -program publicystyczny 23:45 Jest takie miejsce - 
program krajoznawczy.

Czwartek 3 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 31) - telenowela filipińska 8:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 4) - bajka dla dzieci 8:30 
Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 Sport raport 

- magazyn sportowy 11:15 Gdańsk: miasto i woda - program 
ekologiczny 11:30 Akademia Pana Piotra - program eduka-
cyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 
12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 13:00 O tym 
i owym (powt.) - magazyn poranny 14:00 Skazani na miłość 
(odc. 31) - telenowela filipińska 14:50 Telezakupy 16:20 
Ale Kapela - program muzyczny 16:35 Jest takie miejsce - 
program krajoznawczy 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 
17:15 Skazani na miłość (odc. 31) - telenowela filipińska 
18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - 
główne wydanie informacji 18:30 Świat wokół nas - program 
publicystyczny 18:45 Gdańsk: miasto i woda - program 
ekologiczny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 4) - bajka 
dla dzieci 19:30 Kaszubi - program archiwalno-dokumen-
talny 20:10 Nieznana Europa - film przyrodniczy 20:40 Jest 
takie miejsce - program krajoznawczy 21:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program 
publicystyczny 21:45 Gdańsk: miasto i woda - program 
ekologiczny 22:00 Reduktor - magazyn motoryzacyjny 
22:30 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 23:00 
Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje 
(powt.) - główne wydanie informacji 23:30 Świat wokół 
nas (powt.) -program publicystyczny 23:45 Gdańsk: miasto 
i woda - program ekologiczny.

Piątek 4 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 31) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 4) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 
Gdańsk: miasto i woda - program ekologiczny 11:30 Jest 
takie miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 
12:10 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë 

- magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn 
poranny 14:00 Skazani na miłość (odc.31) - telenowela fili-
pińska 14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 
Skazani na miłość (odc.31) - telenowela filipińska 18:00 
Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - główne 
wydanie informacji 18:25 Sport raport - magazyn sportowy 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 Kon-
takt - magazyn reporterów 19:00 Przygody Skrzata Dawida 
(odc. 4) - bajka dla dzieci 19:30 Gospodowe hity - magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc.32) -telenowela fili-
pińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:25 Sport 
raport (powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas 
(powt.) - program publicystyczny 21:45 Kontakt - magazyn 
reporterów 22:00 Ale Kapela - magazyn muzyczny 22:15 
Nieznana Europa - film przyrodniczy 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23 :25 Sport raport - magazyn sportowy 
23:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
23:45 Kontakt - magazyn reporterów.

Sobota 5 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 32) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 4) - bajka dla dzieci 8:30 
Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  poranny 
10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 Rozmowy 
O tym i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 11:30 Jest takie 
miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 4) - bajka dla dzieci 12:30 
Nasze Pomorze: Jeziora Drużno i Karaś - program ekolo-
giczny 13:00 Gospodowe hity - magazyn muzyczny 14:00 
Morze możliwości - magazyn morski 14:45 Telezakupy 16:15 
Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  poranny 
17:00 Skazani na miłość (odc.32) - telenowela filipińska 
17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - magazyn  po-
ranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd 
tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 4) - bajka dla dzieci 
19:30 Wszystkiego najlepszego - magazyn muzyczny 21:00 
Skazani na miłość (odc.32) - telenowela filipińska 21:45 Ka-
lejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd tygodnia 22:15 
Hity Radia Kaszëbë - program muzyczny 23:00 Reduktor - 
magazyn motoryzacyjny 23:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy.

Niedziela 6 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 32) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 5) - bajka dla dzieci 
8:30 Domôcëzna - magazyn kaszubski 8:45 Telezakupy 
10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  poranny 
10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - program muzyczny 12:30 Rozmowy O tym 
i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 13:00 Sekrety głębin - film 
dokumentalny 14:00 Morze możliwości - magazyn morski 
14:45 Telezakupy 16:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski 
16:15 Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 32) - telenowela 
filipińska 17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - ma-
gazyn  poranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny 
przegląd tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 5) - bajka dla 
dzieci 19:30 Kaszubi - program archiwalno-dokumentalny 
20:30 Nieznana Europa - film przyrodniczy 21:00 Wszystkie-
go najlepszego - program muzyczny 22:30 Skazani na miłość 
(odc. 32) - telenowela filipińska 23:15 Reduktor - magazyn 
motoryzacyjny 23:45 Telezakupy.

Poniedziałek 7 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 32) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 5) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 
Kontakt - magazyn reporterów 11:30 Nasze Pomorze: 
Jeziora Drużno i Karaś - program ekologiczny 11:50 Te-
lezakupy 12:10 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity 
Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym 
(powt.) - magazyn poranny 14:00 Skazani na miłość (odc.32) 

- telenowela filipińska 14:50 Telezakupy 16:20 Morze możli-
wości - magazyn morski 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 
17:15 Skazani na miłość (odc.32) - telenowela filipińska 
18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - 
główne wydanie informacji 18:25 Sport raport - magazyn 
sportowy 18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 
18:45 Domôcëzna - magazyn kaszubski 19:00 Przygody 
Skrzata Dawida (odc. 5) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia 
Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:30 Nieznana Europa - film 
przyrodniczy 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:25 
Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół 
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Piątek 11 III
07:00 Skazani na miłość (odc.33) - telenowela filipińska 8:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 6) - bajka dla dzieci 8:30 
Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 Gdańsk: 
niebo nad miastem - program ekologiczny 11:30 Jest takie 
miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:10 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - 
magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn 
poranny 14:00 Skazani na miłość (odc.33) - telenowela fili-
pińska 14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 
Skazani na miłość (odc.33) - telenowela filipińska 18:00 
Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - główne 
wydanie informacji 18:25 Sport raport - magazyn sportowy 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 Kon-
takt - magazyn reporterów 19:00 Przygody Skrzata Dawida 
(odc. 6) - bajka dla dzieci 19:30 Gospodowe hity - magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 34) -telenowela fili-
pińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:25 Sport 
raport (powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas 
(powt.) - program publicystyczny 21:45 Kontakt - magazyn 
reporterów 22:00 Ale Kapela - magazyn muzyczny 22:15 
Nieznana Europa - film przyrodniczy 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23 :25 Sport raport - magazyn sportowy 
23:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
23:45 Kontakt - magazyn reporterów.

Sobota 12 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 6) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  
poranny 10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 
Rozmowy O tym i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 11:30 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 
12:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 6) - bajka dla dzieci 
12:30 Nasze Pomorze: Na Kaszubach - program ekologiczny 
13:00 Gospodowe hity - magazyn muzyczny 14:00 Morze 
możliwości - magazyn morski 14:45 Telezakupy 16:15 
Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  poranny 
17:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 
17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - magazyn  po-
ranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd 
tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 6) - bajka dla dzieci 
19:30 Wszystkiego najlepszego - magazyn muzyczny 21:00 
Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 21:45 
Kalejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd tygodnia 
22:15 Hity Radia Kaszëbë - program muzyczny 23:00 Re-
duktor - magazyn motoryzacyjny 23:30 Jest takie miejsce 

- program krajoznawczy.

Niedziela 13 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 7) - bajka dla dzieci 
8:30 Domôcëzna - magazyn kaszubski 8:45 Telezakupy 
10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  poranny 
10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - program muzyczny 12:30 Rozmowy O tym 
i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 13:00 Sekrety głębin - film 
dokumentalny 14:00 Morze możliwości - magazyn morski 
14:45 Telezakupy 16:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski 
16:15 Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela 
filipińska 17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - ma-
gazyn  poranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny 
przegląd tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 7) - bajka dla 
dzieci 19:30 Kaszubi - program archiwalno-dokumentalny 
20:30 Nieznana Europa - film przyrodniczy 21:00 Wszystkie-
go najlepszego - program muzyczny 22:30 Skazani na miłość 
(odc. 34) - telenowela filipińska 23:15 Reduktor - magazyn 
motoryzacyjny 23:45 Telezakupy.

Poniedziałek 14 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 7) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 
Kontakt - magazyn reporterów 11:30 Nasze Pomorze: Na 
Kaszubach - program ekologiczny 11:50 Telezakupy 12:10 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - 
magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn 
poranny 14:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela 
filipińska 14:50 Telezakupy 16:20 Morze możliwości - ma-
gazyn morski 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 
Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 18:00 
Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - główne 
wydanie informacji 18:25 Sport raport - magazyn sportowy 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 
Domôcëzna - magazyn kaszubski 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 7) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Ka-
szëbë - magazyn muzyczny 20:30 Nieznana Europa - film 
przyrodniczy 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:25 
Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół 

nas (powt.) - program publicystyczny 21:45 Domôcëzna - 
magazyn kaszubski 22:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:25 
Sport raport - magazyn sportowy 23:30 Świat wokół nas 
(powt.) - program publicystyczny 23:45 Domôcëzna - ma-
gazyn kaszubski. 

Wtorek 15 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 7) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:30 Parlament Euro-
pejski - cykl edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 34) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:15 Nieznana Europa - film przyrodni-
czy 16:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 
34) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 
Zdrzelówka - program krajoznawczy 19:00 Przygody 
Skrzata Dawida (odc. 7) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia 
Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 
35) -telenowela filipińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - 
skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie 
informacji 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publi-
cystyczny 21:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy 22:00 
Reduktor - magazyn motoryzacyjny 22:30 Nasze Pomorze: 
Na Kaszubach - program ekologiczny 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23:30 Świat wokół nas (powt.) - program 
publicystyczny 23:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy.

Środa 16 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 7) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:00 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:15 Zdrzelówka 

- program krajoznawczy 11:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda dla Kaszub 
i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 
13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 14:00 
Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela filipińska 14:50 
Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
16:35 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 17:00 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 35) - te-
lenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:25 Sport 
raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół nas - program 
publicystyczny 18:45 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 
19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 Morze 
możliwości - magazyn morski 21:00 Flesz kaszubski (powt.) 

- skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie 
informacji 21:25 Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 
21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
21:45 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 22:00 Nie-
znana Europa - film przyrodniczy 22:30 Jest takie miejsce 

- program krajoznawczy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót 
informacji 23:10 Informacje (powt.) -główne wydanie infor-
macji 23:25 Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 23:30 
Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 23:45 Jest 
takie miejsce - program krajoznawczy.

Czwartek 17 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:15 Gdańsk: ziemia 
w mieście - program ekologiczny 11:30 Akademia Pana 
Piotra - program edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Ale Kapela - program muzyczny 
16:35 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 35) 

- telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:30 Świat 
wokół nas - program publicystyczny 18:45 Gdańsk: ziemia 
w mieście - program ekologiczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 19:30 Kaszubi - program 
archiwalno-dokumentalny 20:10 Nieznana Europa - film 
przyrodniczy 20:40 Jest takie miejsce - program krajoznaw-
czy 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:30 Świat 
wokół nas (powt.) - program publicystyczny 21:45 Gdańsk: 
ziemia w mieście - program ekologiczny 22:00 Reduktor - 
magazyn motoryzacyjny 22:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:30 
Świat wokół nas (powt.) -program publicystyczny 23:45 
Gdańsk: ziemia w mieście - program ekologiczny.

Piątek 18 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 
Gdańsk: ziemia w mieście - program ekologiczny 11:30 Jest 
takie miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 
12:10 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë 

- magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn 
poranny 14:00 Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela fili-
pińska 14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 
Skazani na miłość (odc. 35) - telenowela filipińska 18:00 
Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - główne 
wydanie informacji 18:25 Sport raport - magazyn sportowy 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 Kon-
takt - magazyn reporterów 19:00 Przygody Skrzata Dawida 
(odc. 8) - bajka dla dzieci 19:30 Gospodowe hity - magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 36) -telenowela fili-
pińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:25 Sport 
raport (powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas 
(powt.) - program publicystyczny 21:45 Kontakt - magazyn 
reporterów 22:00 Ale Kapela - magazyn muzyczny 22:15 
Nieznana Europa - film przyrodniczy 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23 :25 Sport raport - magazyn sportowy 
23:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
23:45 Kontakt - magazyn reporterów.

Sobota 19 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 8:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 8:30 
Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  poranny 
10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 Rozmowy 
O tym i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 11:30 Jest takie 
miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 12:30 
Nasze Pomorze: Zalew Wiślany - program ekologiczny 13:00 
Gospodowe hity - magazyn muzyczny 14:00 Morze możli-
wości - magazyn morski 14:45 Telezakupy 16:15 Rozmowy 
O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  poranny 17:00 Skazani 
na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 17:45 Rozmowy 
O tym i owym (cz. 2, powt.) - magazyn  poranny 18:15 Ka-
lejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd tygodnia 18:45 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 19:00 Przygody 
Skrzata Dawida (odc. 8) - bajka dla dzieci 19:30 Wszystkiego 
najlepszego - magazyn muzyczny 21:00 Skazani na miłość 
(odc. 36) - telenowela filipińska 21:45 Kalejdoskop Pomorski 

- informacyjny przegląd tygodnia 22:15 Hity Radia Kaszëbë - 
program muzyczny 23:00 Reduktor - magazyn motoryzacyjny 
23:30 Jest takie miejsce - program krajoznawczy.

Niedziela 20 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla dzieci 
8:30 Domôcëzna - magazyn kaszubski 8:45 Telezakupy 
10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  poranny 
10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - program muzyczny 12:30 Rozmowy O tym 
i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 13:00 Sekrety głębin - film 
dokumentalny 14:00 Morze możliwości - magazyn morski 
14:45 Telezakupy 16:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski 
16:15 Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela 
filipińska 17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - ma-
gazyn  poranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny 
przegląd tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla 
dzieci 19:30 Kaszubi - program archiwalno-dokumentalny 
20:30 Nieznana Europa - film przyrodniczy 21:00 Wszystkie-
go najlepszego - program muzyczny 22:30 Skazani na miłość 
(odc. 36) - telenowela filipińska 23:15 Reduktor - magazyn 
motoryzacyjny 23:45 Telezakupy.

Poniedziałek 21 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 8:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla dzieci 8:30 
Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 Kontakt 

- magazyn reporterów 11:30 Nasze Pomorze: Zalew Wiśla-
ny - program ekologiczny 11:50 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Morze możliwości - magazyn morski 
17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość 
(odc. 36) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:25 Sport raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół 
nas - program publicystyczny 18:45 Domôcëzna - magazyn 
kaszubski 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla 
dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:30 
Nieznana Europa - film przyrodniczy 21:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 21:25 Sport raport (powt.) - magazyn 
sportowy 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicy-
styczny 21:45 Domôcëzna - magazyn kaszubski 22:15 Hity 
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Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23:25 Sport raport - magazyn sportowy 
23:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
23:45 Domôcëzna - magazyn kaszubski. 

Wtorek 22 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:30 Parlament Euro-
pejski - cykl edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 36) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:15 Nieznana Europa - film przyrodni-
czy 16:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 
36) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 
Zdrzelówka - program krajoznawczy 19:00 Przygody 
Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia 
Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 
37) -telenowela filipińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - 
skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie 
informacji 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publi-
cystyczny 21:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy 22:00 
Reduktor - magazyn motoryzacyjny 22:30 Nasze Pomorze: 
Zalew Wiślany - program ekologiczny 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23:30 Świat wokół nas (powt.) - program 
publicystyczny 23:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy.

Środa 23 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 37) - telenowela filipińska 8:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 9) - bajka dla dzieci 8:30 Tele-
zakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 10:00 
O tym i owym - magazyn  poranny 11:00 Jest takie miejsce - 
program krajoznawczy 11:15 Zdrzelówka - program krajoznaw-
czy 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 
Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym 
(powt.) - magazyn poranny 14:00 Skazani na miłość (odc. 37) 

- telenowela filipińska 14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miej-
sce - program krajoznawczy 16:35 Parlament Europejski - cykl 
edukacyjny 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani 
na miłość (odc. 37) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski 

- skrót informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:25 Sport raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół 
nas - program publicystyczny 18:45 Parlament Europejski - cykl 
edukacyjny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 10) - bajka 
dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 
Morze możliwości - magazyn morski 21:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 21:25 Sport raport (powt.) - magazyn spor-
towy 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
21:45 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 22:00 Nieznana 
Europa - film przyrodniczy 22:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy.23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:25 
Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 23:30 Świat wokół 
nas (powt.) - program publicystyczny 23:45 Jest takie miejsce 

- program krajoznawczy.

Czwartek 24 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 37) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 10) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:15 Gdańsk: miasto 
i woda - program ekologiczny 11:30 Akademia Pana Pio-
tra - program edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 37) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Ale Kapela - program muzyczny 
16:35 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 37) 

- telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:30 Świat 
wokół nas - program publicystyczny 18:45 Gdańsk: miasto 
i woda - program ekologiczny 19:00 Przygody Skrzata Da-
wida (odc. 10) - bajka dla dzieci 19:30 Kaszubi - program 
archiwalno-dokumentalny 20:10 Nieznana Europa - film 
przyrodniczy 20:40 Jest takie miejsce - program krajoznaw-
czy 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:30 Świat 
wokół nas (powt.) - program publicystyczny 21:45 Gdańsk: 
miasto i woda - program ekologiczny 22:00 Reduktor - 
magazyn motoryzacyjny 22:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:30 
Świat wokół nas (powt.) -program publicystyczny 23:45 
Gdańsk: miasto i woda - program ekologiczny.

Piątek 25 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 37) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 10) - bajka dla dzieci 

8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 
Gdańsk: niebo nad miastem - program ekologiczny 11:30 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 
12:10 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë 

- magazyn muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn 
poranny 14:00 Skazani na miłość (odc. 37) - telenowela fili-
pińska 14:50 Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 
Skazani na miłość (odc. 37) - telenowela filipińska 18:00 
Flesz kaszubski - skrót informacji 18:10 Informacje - główne 
wydanie informacji 18:25 Sport raport - magazyn sportowy 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 Kon-
takt - magazyn reporterów 19:00 Przygody Skrzata Dawida 
(odc. 10) - bajka dla dzieci 19:30 Gospodowe hity - magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela fili-
pińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:25 Sport 
raport (powt.) - magazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas 
(powt.) - program publicystyczny 21:45 Kontakt - magazyn 
reporterów 22:00 Ale Kapela - magazyn muzyczny 22:15 
Nieznana Europa - film przyrodniczy 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23 :25 Sport raport - magazyn sportowy 
23:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
23:45 Kontakt - magazyn reporterów.

Sobota 26 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 10) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  
poranny 10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 
Rozmowy O tym i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 11:30 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:45 Telezakupy 
12:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 10) - bajka dla dzieci 
12:30 Nasze Pomorze: Zatoka Pucka - program ekologiczny 
13:00 Gospodowe hity - magazyn muzyczny 14:00 Morze 
możliwości - magazyn morski 14:45 Telezakupy 16:15 
Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  poranny 
17:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - magazyn  po-
ranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd 
tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 10) - bajka dla dzieci 
19:30 Wszystkiego najlepszego - magazyn muzyczny 21:00 
Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 21:45 
Kalejdoskop Pomorski - informacyjny przegląd tygodnia 
22:15 Hity Radia Kaszëbë - program muzyczny 23:00 Re-
duktor - magazyn motoryzacyjny 23:30 Jest takie miejsce 

- program krajoznawczy.

Niedziela 27 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka dla dzieci 
8:30 Domôcëzna - magazyn kaszubski 8:45 Telezakupy 
10:00 Rozmowy O tym i owym (cz. 1) - magazyn  poranny 
10:45 Oko na morze - film przyrodniczy 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - program muzyczny 12:30 Rozmowy O tym 
i owym (cz. 2) - magazyn  poranny 13:00 Sekrety głębin - film 
dokumentalny 14:00 Morze możliwości - magazyn morski 
14:45 Telezakupy 16:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski 
16:15 Rozmowy O tym i owym (cz. 1, powt.) - magazyn  
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela 
filipińska 17:45 Rozmowy O tym i owym (cz. 2, powt.) - ma-
gazyn  poranny 18:15 Kalejdoskop Pomorski - informacyjny 
przegląd tygodnia 18:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka dla 
dzieci 19:30 Kaszubi - program archiwalno-dokumentalny 
20:30 Nieznana Europa - film przyrodniczy 21:00 Wszystkie-
go najlepszego - program muzyczny 22:30 Skazani na miłość 
(odc. 38) - telenowela filipińska 23:15 Reduktor - magazyn 
motoryzacyjny 23:45 Telezakupy.

Poniedziałek 28 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:15 
Kontakt - magazyn reporterów 11:30 Nasze Pomorze: Zatoka 
Pucka - program ekologiczny 11:50 Telezakupy 12:10 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Morze możliwości - magazyn morski 
17:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość 
(odc. 38) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:25 Sport raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół 
nas - program publicystyczny 18:45 Domôcëzna - magazyn 
kaszubski 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka 
dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 
20:30 Nieznana Europa - film przyrodniczy 21:00 Flesz 
kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) 

- główne wydanie informacji 21:25 Sport raport (powt.) - ma-
gazyn sportowy 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program 
publicystyczny 21:45 Domôcëzna - magazyn kaszubski 
22:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 23:00 Flesz 
kaszubski (powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) 

- główne wydanie informacji 23:25 Sport raport - magazyn 
sportowy 23:30 Świat wokół nas (powt.) - program publi-
cystyczny 23:45 Domôcëzna - magazyn kaszubski. 

Wtorek 29 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:30 Parlament Euro-
pejski - cykl edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 38) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:15 Nieznana Europa - film przyrodni-
czy 16:45 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 
38) - telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót 
informacji 18:10 Informacje - główne wydanie informacji 
18:30 Świat wokół nas - program publicystyczny 18:45 
Zdrzelówka - program krajoznawczy 19:00 Przygody 
Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia 
Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 Skazani na Miłość (odc. 
39) -telenowela filipińska 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - 
skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie 
informacji 21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publi-
cystyczny 21:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy 22:00 
Reduktor - magazyn motoryzacyjny 22:30 Nasze Pomorze: 
Zatoka Pucka - program ekologiczny 23:00 Flesz kaszubski 
(powt.) - skrót informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne 
wydanie informacji 23:30 Świat wokół nas (powt.) -program 
publicystyczny 23:45 Zdrzelówka - program krajoznawczy.

Środa 30 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 39) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 11) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:00 
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 11:15 Zdrzelówka 

- program krajoznawczy 11:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda dla Kaszub 
i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 
13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 14:00 
Skazani na miłość (odc. 39) - telenowela filipińska 14:50 
Telezakupy 16:20 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 
16:35 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 17:00 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 39) - te-
lenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:25 Sport 
raport - magazyn sportowy 18:30 Świat wokół nas - program 
publicystyczny 18:45 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 12) - bajka dla dzieci 
19:30 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 20:15 Morze 
możliwości - magazyn morski 21:00 Flesz kaszubski (powt.) 

- skrót informacji 21:10 Informacje (powt.) - główne wydanie 
informacji 21:25 Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 
21:30 Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 
21:45 Parlament Europejski - cykl edukacyjny 22:00 Nie-
znana Europa - film przyrodniczy 22:30 Jest takie miejsce 

- program krajoznawczy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót 
informacji 23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie infor-
macji 23:25 Sport raport (powt.) - magazyn sportowy 23:30 
Świat wokół nas (powt.) -program publicystyczny 23:45 Jest 
takie miejsce - program krajoznawczy.

Czwartek 31 III
07:00 Skazani na miłość (odc. 39) - telenowela filipińska 
8:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 12) - bajka dla dzieci 
8:30 Telezakupy 9:45 Jest takie miejsce - program krajo-
znawczy 10:00 O tym i owym - magazyn  poranny 11:05 
Sport raport - magazyn sportowy 11:15 Gdańsk: miasto 
i woda - program ekologiczny 11:30 Akademia Pana Pio-
tra - program edukacyjny 11:45 Telezakupy 12:10 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 12:15 Hity Radia Kaszëbë - magazyn 
muzyczny 13:00 O tym i owym (powt.) - magazyn poranny 
14:00 Skazani na miłość (odc. 39) - telenowela filipińska 
14:50 Telezakupy 16:20 Ale Kapela - program muzyczny 
16:35 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 17:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 17:15 Skazani na miłość (odc. 39) 

- telenowela filipińska 18:00 Flesz kaszubski - skrót informacji 
18:10 Informacje - główne wydanie informacji 18:30 Świat 
wokół nas - program publicystyczny 18:45 Pomorska Kroni-
ka Biznesu - magazyn ekonomiczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 12) - bajka dla dzieci 19:30 Kaszubi - program 
archiwalno-dokumentalny 20:10 Nieznana Europa - film 
przyrodniczy 20:40 Jest takie miejsce - program krajoznaw-
czy 21:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 21:10 
Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 21:30 Świat 
wokół nas (powt.) - program publicystyczny 21:45 Pomorska 
Kronika Biznesu - magazyn ekonomiczny 22:00 Reduktor - 
magazyn motoryzacyjny 22:30 Jest takie miejsce - program 
krajoznawczy 23:00 Flesz kaszubski (powt.) - skrót informacji 
23:10 Informacje (powt.) - główne wydanie informacji 23:30 
Świat wokół nas (powt.) - program publicystyczny 23:45 
Pomorska Kronika Biznesu - magazyn ekonomiczny.

Uwaga, godziny emisji programów w dniach 21-31 marca 
mogą ulec zmianie.
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Przekaż 1% podatku 
dla Kacpra i Gracjana

Ponawiamy apel rodziców czternastoletnich bliźniaków Kacpra 
i Gracjana Kwidzińskich z Kamienicy Królewskiej o przekazy-
wanie 1% podatku na leczenie chłopców. 

Kacper i Gracjan od urodzenia chorują na szereg chorób. 
Kolejną barierą w ich rozwoju jest głęboki niedobór wagi 
i wzrostu, tzw. zespół Iugr. Żeby Kacper i Gracjan mogli nor-
malnie się rozwijać i funkcjonować, muszą przyjmować hormon 
wzrostu. Leczenie jest długotrwałe i bardzo kosztowne. Roczna 
kuracja hormonem wzrostu wynosi ponad 33 tys. zł, a więc na 
dwoje to ok. 70 tys. zł. Kwota ta przekracza możliwości finan-
sowe rodziców chłopców. Dlatego ponownie zwracamy się do 
wszystkich, którym nie jest obojętny los braci o przekazanie 
1% podatku na ich leczenie.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera
KRS: 0000208214
Nr konta: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
z dopiskiem: NA LECZENIE KACPRA KWIDZIŃSKIEGO


