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Program na str. 29–31

Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Olga Walaszkowska sekretarzem gminy
Od 1 marca Gmina Sierakowice ma sekretarza. Na tym 
stanowisku została zatrudniona Olga Walaszkowska, 
wieloletnia pracownica Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach. Nową panią sekretarz przedstawił 
radnym wójt Tadeusz Kobiela podczas sesji Rady 
Gminy w dniu 1 marca.

– Nasza gmina wraca do struktur władz, jakie mia-
ły miejsce prawie dwadzieścia jeden lat temu, gdy 
nastąpiły zmiany w Polsce i powstały samorządy 
– poinformował wójt Tadeusz Kobiela. – W owym 
czasie w naszej gminie był wójt, zastępca, sekretarz 
i skarbnik. Od momentu przejścia na emeryturę 
mojej zastępczyni, pani Marii Dyczewskiej, upłynęło 
już prawie siedem lat. W tym czasie dotychczasowy 
sekretarz, pan Zbigniew Fularczyk, został dociążony 
dodatkowymi obowiązkami mojego zastępcy. Nasza 
gmina jest bardzo dużą gminą i dwukrotnie podczas 
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej sugerowa-
no nam zatrudnienie sekretarza gminy. 

Olga Walaszkowska przez siedem lat pracowała 
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach – najpierw 
przez dwa lata jako pracownik wydziału kultury, 
a później przez kolejne trzy lata na samodzielnym 
stanowisku ds. strategii i rozwoju gospodarczego 
powiatu. Ostatnie dwa lata była dyrektorem tegoż 
wydziału. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Skończyła podyplomowe studia 
na Politechnice Gdańskiej – prawo i fundusze unijne. 
W czerwcu kończy kolejne studia na kierunku zamó-
wienia publiczne. Olga Walaszkowska jest mężatką 
i mamą ośmioletniej córeczki. Mieszka w Kiełpinie. 

– Pozyskaliśmy fachowca wysokiej klasy – stwier-
dził wójt, podkreślając, że na decyzję o zatrudnieniu 
złożyło się zarówno wykształcenie jak i długoletnie 
doświadczenie zawodowe pani Walaszkowskiej. 

O powody przyjęcia stanowiska w Sierakowicach 
zapytał radny Jan Warmowski. 

– Moja współpraca z gminą Sierakowice zaczęła się 
siedem lat temu i układała się poprawnie, można powie-
dzieć, że jest to moja ulubiona gmina – odpowiedziała 
Olga Walaszkowska. – Dotychczas w Starostwie Powia-
towym pod moją koordynacją zostało zrealizowanych 
35 projektów i pomyślałam, że warto podjąć kolejne 
wyzwanie, zupełnie inne wyzwanie, gdyż obowiązki, 
jakie podejmę obecnie, będą opierać się na innych 
kwestiach. Jestem z wykształcenia prawnikiem i daje 
mi to możliwość pracy w swoim zawodzie, bardziej niż 
dotychczas. I to był główny powód zmian. 

AK
Foto: AK

Spiszcie się Kaszubi!
W 2011 roku odbędzie się 10 jubileuszowy 
Narodowy Spis Powszechny. Poprzednie 
odbywały się w Polsce od 1921 roku śred-
nio co dziesięć lat (1921r., 1931r., 1946r. po-
święcony zmonitorowaniu strat wojennych, 
1950r., 1960r., 1970r., 1978r., 1988r., 2002r.). 
Instytucja spisywania ludności nie jest 
wymysłem ostatnich czasów. Wszak już 
biblijny Józef szedł do swego rodowego 
miasta „żeby się dać zapisać z poślubioną 
Mu Maryją”. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
stan Marii, to należy powiedzieć, że Jego 
świadomość obywatelska, jak na tamte 
czasy, była niezwykle wysoka.

Tegoroczny spis będzie się odbywał od 
1 kwietnia do 30 czerwca. Mają nim zostać 
objęci wszyscy obywatele i ich mieszkania. 
Jest on także szczególnie ważny dla repre-
zentantów mniejszości narodowych i grup 
etnicznych oraz społeczności posługującej 
się językiem regionalnym, czyli Kaszubów.

Ostatni spis z 2002 roku wygenerował dla 
społeczności kaszubskiej fałszywy obraz jej 

stanu liczbowego. Socjologowie szacują  ilość 
Kaszubów na 550 tysięcy. Wynik spisowy 
wykazał  ich 5100, a 52 000 posługujących 
się językiem kaszubskim. Liczby te były 
stanowczo zaniżone, ale przyczyną takiego 
stanu rzeczy były błędnie sformułowane 
pytania do respondentów, nie oddające 
specyfiki sprawy (np. padało tylko pytanie 
o narodowość, bez możliwości zaznaczenia 
dodatkowo swej etniczności).

W odezwie Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, skierowanej do społeczności 
regionu, napisano:
„Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2011 będzie jednym z najważ-
niejszych od lat wydarzeń dla społeczności 
kaszubskiej. Mamy szansę określenia swojej 
identyfikacji i naszej liczebności. Szansy tej 
indywidualnie i jako wspólnota zmarno-
wać nie możemy. Wyniki spisu będą przez 
kolejne lata podstawą do kształtowania 
polityki państwa wobec Kaszubów i języka 
kaszubskiego, a także mogą mieć wpływ 
na budowanie pozycji naszej społeczności 
w życiu publicznym regionu i kraju. ☞
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Z tego powodu każdy z nas jako 
obywatel powinien uczestniczyć w spisie 
powszechnym i deklarować przynależność 
do kaszubskiej wspólnoty (o ile do takiej się 
poczuwa), a także podawać, że posługuje 
się w domu również językiem kaszubskim. 
Informacje te będzie można zaznaczyć 
odpowiednio w punkcie 14 i 15 formularza 
spisowego. 

Liczymy na aktywność wszystkich Ka-
szubów i miłośników Kaszub oraz prosimy 
o namawianie członków swoich rodzin, 
sąsiadów i znajomych do udziału w spisie 
powszechnym”.

Na potrzeby spisu zaprojektowane zostało 
przez Annę Dunst logo, doskonale oddające 
złożoność Kaszuby, który posiada podwójną 
identyfikację: narodową - polską i etniczną 
- kaszubską. Jest on zatem zarówno biało-
czerwony jak i czarno-żółty w głębi swej 
duszy (złożony jak puzzle z fragmentów). 

W wyniku ostatniego spisu, w którym co 
najmniej 20% ludności zadeklarowało swoją 

kaszubskość, ustalono na terenie Kaszub 10 
gmin mających prawo do używania języka 
kaszubskiego jako pomocniczego (Chmielno, 
Linia, Parchowo, Puck, Przodkowo, Sierako-
wice, Stężyca, Sulęczyno, Szemud, Kartuzy 
– gm. wiejska). W kolejnych sześciu gminach 
wynik wyniósł od 10 do 20% (Jastarnia, 
Kartuzy, Krokowa, Lipnica, Władysławowo, 
Żukowo) i nie upoważniał do skorzystania 
z zapisów ustawy, jak w przypadku pozo-
stałych dziesięciu gmin.

Postanowiono zatem, że w tychże 16 
gminach zostaną dokładnemu spisowi 
poddani wszyscy ich mieszkańcy. Chodzi 
o to, by wynik tym razem był bardziej 
zbliżony do stanu rzeczywistego. Zatem 
Spiszcie się Kaszubi! Odpowiedzcie nie 
tylko Jo! Jem Kaszëbą! na pytanie 14, bo 
równie ważnym  jest także pytanie 15 
dotyczące języka, gdyż to ono będzie rzu-
towało na późniejsze ważkie dla regionu 
decyzje władz.

Danuta Pioch

☞

Mieszkańcy wybrali sołtysów 
i rady sołeckie na nową kadencję

 
Sołectwo Imię i nazwisko Rada sołecka
 sołtysa

Bącka Huta Edmund Labuda Grażyna Bulczak, Ryszard Bulczak, 
  Michał Czaja, Jarosław Andryskowski 

Borowy Las Sławomir Cyman Hanna Cyman, Kazimierz Wenta,
  Wojciech Okuniewski

Bukowo Jerzy Baranowski Jan Labuda, Kazimierz Kostuch,
  Zdzisław Nastały
  
Długi Kierz Grzegorz Wittka Lucyna Lewna, Katarzyna Lis, 
  Andrzej Czaja, Zenon Młyński,
  Jerzy Miotk 

Gowidlino Stanisław Cybulla Józef Cichosz, Stanisław Wenta,
  Czesław Wenta

Kamienica  Maria Marcińska Maria Miotk, Marian Kwidziński,
Królewska  Roman Czaja

Karczewko Stanisław Cirocki Edmund Grzenkowicz, Radosław Wenta,
  Mirosław Mrozewski, Zdzisław Koszałka

Kowale Edwin Ruszewski Zbigniew Suchta, Kazimierz Potraca,
  Marian Szczypior, Stanisław Pawelczyk

Leczczynki Stanisław Zaworski Mirosław Gojtowski, Jacek Woźniak,
   Kazimierz Dułak

Łyśniewo Kazimierz Koszałka Kazimierz Lis, Franciszek Leszczyński,
Sierakowickie  Arkadiusz Szczypior

Mojusz Janina Młyńska Iwona Sikora, Czesław Cyman,
  Marek Tryba

Sławomir Cyman, nowy sołtys Borowego Lasu 
zastąpił na stanowisku swojego ojca

Jerzy Baranowski – sołtys Bukowa

Zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których 
wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie na kolejną 
kadencję. Zmiany na stanowiskach sołtysów nastąpiły 
w sześciu sołectwach: Borowy Las, Bukowo, Długi 
Kierz, Kowale, Nowa Ameryka i Smolniki. W pozo-
stałych szesnastu sołectwach mieszkańcy ponownie 
obdarzyli zaufaniem dotychczasowych sołtysów.

W ciągu kilku miesięcy od wyborów samorządo-
wych należy wybrać sołtysów i rady sołeckie. Są to 
równie ważne wybory jak te na szczeblu gminy czy 
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Mrozy Edmund Król Stanisław Woźniak, Marian Ruszkowski,
  Stanisław Gosz, Kazimierz Pobłocki

Nowa  Teresa Ulemberg Halina Marczyńska, Karol Malek,
Ameryka  Stanisław Stolc

Paczewo Halina Miotk Marcin Mielewczyk, Hubert Miotk,
  Stanisław Markowski

Pałubice Andrzej Krefta Andrzej Lejk, Zbigniew Kostuch, 
  Wojciech Lejk, Andrzej Dworak

Puzdrowo Wiesław Gafka Tadeusz Stefański, Mariusz Płotka,
  Grzegorz Reszka

Sierakowska  Jerzy Klasa Edmund Jaździewski, 
Huta  Eugeniusz Niklas, Mieczysław Wenta

Smolniki Janina Bojanowska Krystyna Labuda, Adam Bronk,
  Leszek Keller

Stara Huta Jan Syldatk Renata Syldatk, Brunon Syldatk,
  Jan Smentoch, Władysław Zwara

Szklana Grażyna Warmowska Maria Woźniak, Zygmunt Dułak, 
  Jerzy Leik, Kazimierz Labuda, 
  Edwin Płotka

Tuchlino Jacek Myszk Paweł Tandek, Paweł Makurat,
  Zenon Breza

Załakowo Ryszard Toruńczak Jan Grzenkowicz, Stanisław Zieliński,
  Józef Koszałka, Mirosław Kiełpiński

Sołtysem Nowej Ameryki została Teresa Ulemberg

Grzegorz Wittka – sołtys Długiego Krza

powiatu. Sołectwo jest najmniejszą jednostką samo-
rządu gminnego i choć nie jest jednostką samodzielną, 
posiada własne organy władzy. Władzą wykonawczą 
jest sołtys, uchwałodawczą – zebranie wiejskie. Rada 
sołecka pełni funkcje doradcze. 

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a or-
ganami gminy czyli wójtem i radą gminy. Powinien 
informować władze o problemach i potrzebach 
mieszkańców swojego sołectwa, jednocześnie prze-
kazywać mieszkańcom treści zarządzeń, decyzje 
wójta oraz uchwały podjęte przez radę gminy. 
Sołtys organizuje wspólne prace mieszkańców so-
łectwa. Do jego zadań należy także zbieranie opłat 
za podatek lub wodę. Sołtysowanie to praca przede 
wszystkim społeczna, gdyż sołtys nie otrzymuje za 
nią wynagrodzenia, a jedynie niewielką kwotę za 
udział w sesjach rady gminy.

Oto jak przebiegały wybory na sołtysów i do rad 
sołeckich w naszej gminie. Aby zebranie mogło się 
odbyć, musiała być odpowiednia liczba wyborców. 
Przyjęto, że minimalna liczba mieszkańców biorą-
cych udział w tych wyborach to 15% uprawnionych 
do głosowania w danym sołectwie. Jeśli nie ma 
wymaganej liczby mieszkańców, to kolejny termin 
zebrania przypada pół godziny później i wówczas 
konieczna jest obecność 10% uprawnionych do gło-
sowania. Zapis w statucie gminy określa liczbę osób 
w radach sołeckich od 3 do 5 (jest to uzależnione od 
woli mieszkańców). 

W pierwszej kolejności odbywał się wybór sołtysa, 
a później rady sołeckiej. Oba głosowania były tajne 
i przeprowadzane z zachowaniem wszelkich wymo-
gów. Niżej podajemy nazwiska sołtysów i członków 
rad sołeckich.

Tekst i foto: AK

Mieszkańcy sołectwa Paczewo wybierali sołtysa w budynku Urzędu Gminy

Zebranie wyborcze w Kamienicy Królewskiej
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Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
Sierakowice. Na terenie oczyszczalni ścieków obecnie wykonywane są 
roboty konstrukcyjno-żelbetowe. Trwa montaż zbrojenia i betonowanie 
konstrukcji ścian wewnętrznych komory reaktora biologicznego. Plano-
wane zakończenie prac żelbetowych przy reaktorze biologicznym nastąpi 
w miesiącu marcu. Trwa kompletowanie urządzeń i wyposażenia reaktora, 
których montaż rozpocznie się jeszcze w marcu br. Pomimo długotrwałych 
mrozów tej zimy nie jest zagrożony termin oddania oczyszczalni ścieków 
do eksploatacji. 

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice. W związku z 
poprawą warunków atmosferycznych wznowione zostały prace ziemne 
i montażowe. Obecnie prace trwają przy zlewni PL1 w miejscowości 
Lemany oraz w przy zlewni PG4 (rejon ośrodków wypoczynkowych) 
oraz PG6 (ul. Wyszyńskiego) w miejscowości Gowidlino. 

Kontrakt nr 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo. Trwają prace przygoto-
wawcze do odbioru końcowego. Warunki atmosferyczne pozwalają na 
przeprowadzenie prób szczelności. Planowany termin zakończenia prac 
budowlanych przewidziany jest na 31 marca 2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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Szkolenia dla kadr nowoczesnych 
przedsiębiorstw
Firma Ekspert z Bydgoszczy organizuje w gdańskim hotelu Novotel szkolenia dla kadr 
nowoczesnych przedsiębiorstw. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Temat szkolenia Termin
Podatek VAT 19 kwietnia 2011
Podatek VAT – warsztaty (3 dniowe) 5-8 czerwca 2011
Podatek PIT 8 lipca 2011 
Prawo pracy – warsztaty (3 dniowe) 17-19 sierpnia 2011 
Prawo pracy 22 sierpnia 2011 
Podatek CIT 8 września 2011

Szkolenia realizowane są w Hotelu Novotel, ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk.
Cena szkolenia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi następująco:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 52,87 zł (brutto) osoba za dzień szkoleniowy;
- średnie przedsiębiorstwo – 79,27 (brutto) osoba za dzień szkoleniowy;
- duże przedsiębiorstwo – 105,84 zł (brutto) osoba za dzień szkoleniowy.
Cena za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, indywidualne konsultacje, materiały szko-

leniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, catering (2 przerwy kawowe + lunch).
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.ekspert-

szkolenia.pl (w zakładce „do pobrania” znajdują się niezbędne do uczestnictwa w szko-
leniu dokumenty), bądź telefonicznie 52 350 61 95 lub 52 350 61 96.

Wybory do Pomorskiej 
Izby Rolniczej
W niedzielę, 3 kwietnia, rolnicy wybiorą 
swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej 
Pomorskiej Izby Rolniczej. Są to bardzo ważne 
wybory dla rolników, gdyż wybiorą osoby, 
które będą reprezentować ich i wpływać na 
wszystkie ważne sprawy dotyczące sytuacji 
w rolnictwie.

Kandydaci do Rady Powiatowej Pomorskiej 
Izby Rolniczej z dwumandatowego okręgu 
nr 34, obejmującego obszar gminy Sierako-
wice, to: Janusz Migowski z Tuchlina, Zenon 
Skrzypkowski z Sierakowskiej Huty i Ryszard 
Toruńczak z Załakowa. 

Głosowanie odbędzie się w lokalu wybor-
czym, w budynku Urzędu Gminy, w godzi-
nach od 8.00 do 18.00. Głosować mogą wła-
ściciele i współwłaściciele gruntów rolnych 
oraz domownicy. 

AK

W piątek 11 marca 2011 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Wie-
życy odbyło się spotkanie siedmiu pomorskich grup rybackich wybranych do 
dofinansowania w pierwszym konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
wybór lokalnej grupy rybackiej do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów 
rybackich. Współgospodarzem pierwszego spotkania grup rybackich z Depar-
tamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego była Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli pomorskich LGR udział wzięli: Justyna 
Durzyńska – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
wraz z zespołem oraz Jolanta Perkowska – naczelnik 
Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze 
współpracownikami.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim wydatków 
w ramach osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 
2007–2013 i było okazją do wyjaśnienia wątpliwości, 
które pojawiają się w związku z kwalifikowalnością 
wydatków w ramach osi 4 PO Ryby 2007–2014. 
Uczestnicy spotkania pytali przede wszystkim 
o przykładowe koszty, które mogą się pojawić 
w związku  z realizacją Projektów w ramach osi 4 
PO Ryby.  

Przedstawiciele MRiRW zadeklarowali natomiast 
przygotowanie interpretacji i wyjaśnień  wątpliwości, 
których nie udało się wyjaśnić na spotkaniu.

Istotną dla działalności grup rybackich jest 
przewidywana nowelizacja Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 października 2009r. 
dotyczącego szczegółowych warunków, trybu 
przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 
finansowej w ramach osi 4 PO RYBY, która 
przewiduje uszczegółowienie niektórych zapisów 
dotychczasowej wersji dokumentu.  

(nadesłane)

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach 
ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat 

na rok szkolny 2011/2012  
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.plesiera.
webd.pl  lub w sekretariacie. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca 
do 25 kwietnia br. w godzinach 13:00–16:00.  Ogłoszenie wyników re-
krutacji nastąpi 4 maja 2011 r. (po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej).

Dyrektor Przedszkola

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego 
męczenników z okresu II wojny światowej
24 maja (wtorek) 2011 roku w katedrze pelplińskiej odbędzie się 
uroczystość zakończenia procesu beatyfikacyjnego męczenników 
z okresu drugiej wojny światowej. Wśród nich jest m.in. Sługa 
Boży Stanisław Kolka z Sierakowic. Uroczystość rozpocznie się 
mszą św. o godz. 10.00. Po mszy zaplanowano spotkanie rodzin 
oraz zwiedzanie katedry i muzeum. 

Spotkanie pomorskich Lokalnych Grup Rybackich w Wieżycy
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Wędrowny Uniwersytet 
Ludowy po raz drugi 
w Sierakowicach
Siódmego marca w Gminnym 
Ośrodku Kultury zainau-
gurowano drugą edycję 
Wędrownego Uniwersy-
tetu Ludowego – projek-
tu realizowanego przez 
Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy. Poprzednia edy-
cja w 2009 roku cieszyła się dużą popularnością 
wśród mieszkanek naszej gminy. W tym roku było 
podobnie. Na szkolenia zakwalifikowały się dwa-
dzieścia cztery panie, chociaż zainteresowanie było 
znacznie większe. 

W spotkaniu inauguracyjnym brali udział przedsta-
wiciele partnerów projektu. Gminny Ośrodek Kultury 
reprezentowała jego dyrektor Irena Kulwikowska, 
a Gminę Sierakowice Zbigniew Fularczyk. 

– Wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym 
zrealizowaliśmy już kilka projektów – powiedział 
Zbigniew Fularczyk. – Ten obecny jest kontynuacją 
poprzedniego, który zebrał bardzo pozytywne opinie 
wśród uczestniczek. Panie były bardzo zadowolone 
i bardzo sobie ceniły możliwość wspólnych spotkań 
i zajęć, dlatego chętnie jako gmina zaangażowaliśmy 
się w kolejny projekt, aby jak najwięcej osób mogło 
skorzystać z różnego rodzaju szkoleń. 

Sulisława Borowska z Kaszubskiego Uniwersy-
tetu Ludowego opowiedziała o idei uniwersytetów 
ludowych i o dotychczasowych projektach zreali-
zowanych w naszej gminie w ramach Wędrownego 
Uniwersytetu Ludowego.  

Koordynatorka projektu WUL, Judyta Majkowska, 
przybliżyła natomiast program zajęć, jakie zostaną 
przeprowadzone w ramach projektu. Szkolenia po-
trwają do czerwca. Kursantki uczestniczą w warsz-
tatach planowania własnego rozwoju, zajęciach 
z kuchni regionalnej, uczą się obsługi komputera 
i projektowania otoczenia domu. W ramach zajęć 
do tej pory spotkały się m.in. z psychologiem, księ-
dzem i stylistką. 

Tekst i foto: AK

Panie z KGW Paczewo w Rzymie

Spełniły marzenie swojego życia
Pielgrzymka do Rzymu od dawna była marzeniem wielu pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Paczewie. Wreszcie postanowiły wspólnie to marzenie spełnić. Ty-
godniowy pobyt w Wiecznym Mieście zaplanowały na koniec lutego. W piątek, 
18 lutego, do Rzymu wyleciała trzydziestoosobowa grupa pielgrzymów – człon-
kinie Koła z rodzinami. 

W stolicy Włoch zatrzymali się w klasztorze, którego przełożoną jest pocho-
dząca z Paczewa siostra Maria Bigus. To siostra odebrała pielgrzymów z lotniska, 
zorganizowała pobyt w Wiecznym Mieście i zaplanowała harmonogram zwie-
dzania. Natomiast przewodnikiem pielgrzymów był polski ksiądz mieszkający 
tymczasowo we Włoszech.  

Wielu wzruszeń dostarczyło pielgrzymom dwukrotne nawiedzenie grobu 
polskiego papieża Jana Pawła II, przy którym mogli się pomodlić. W niedzielę, 
20 lutego, uczestniczyli w modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra. Wielki 
transparent z napisem „Sierakowice” mogli zobaczyć wszyscy, którzy oglądali 
telewizyjną transmisję. 

– Na audiencji środowej zostaliśmy powitani przez papieża. Powitał nas po 
polsku, jako przedstawicieli parafii św. Marcina z Sierakowic – mówi Halina 
Miotk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i jednocześnie sołtys Paczewa. 
Mimo że nie znajdowali się w bliskim sąsiedztwie Benedykta XVI, to spotkanie 

„na żywo” z papieżem było niezapomnianym wydarzeniem.   
Czas w Rzymie mijał na zwiedzaniu – katakumby, kościoły, bazyliki, a wie-

czorami słynne włoskie fontanny i Schody Hiszpańskie. Jeden dzień pielgrzymi 
spędzili w Asyżu. W mieście św. Franciszka zwiedzili m.in. bazylikę św. Klary, 
gdzie znajdują się relikwie świętej. 

Pielgrzymka do Rzymu nie była pierwszym tak dalekim wyjazdem pań z pa-
czewskiego KGW i zapewne nie ostatnim. Wróciły bardzo zadowolone, a wspo-
mnienia z tego wyjazdu na długo pozostaną w pamięci.  

AK
Foto: ze zbiorów KGW Paczewo

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Walkusz za przygotowanie naszego 
wyjazdu do Rzymu oraz siostrze Marii Bigus, która zorganizowała nam 
pobyt w Rzymie i zaopiekowała się nami. Dzięki Wam mogliśmy spełnić 
marzenie naszego życia. 

Uczestnicy pielgrzymki 

Przed rzymskim Koloseum
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Po raz ósmy spotkali się Kaszubi podczas 
swojego święta zwanego Dniem Jedności 
Kaszubów. W tym roku dzień 19 marca 
wypadał w sobotę – dzień wolny od pracy 
- zatem obchody odbywały się dokładnie 
w rocznicę użycia przed wiekami nazwy 
Kaszuby po raz pierwszy na piśmie. Bo 
to właśnie z tego powodu od kilku lat 
obchodzone jest to święto. Nazwy użył 
w 1238 roku papież Grzegorz IX, używając 
jej w tytulaturze szczecińskiego księcia 
Bogusława I.

Na spotkanie z braćmi z pôłnia, nordë, 
pòrénkù i zôpadu udali się też przedstawi-
ciele gminy Sierakowice. Byli nimi młodzi 
ambasadorzy regionu – uczniowie siedmiu 
gminnych szkół, w których nauczany jest ję-
zyk kaszubski (Gowidlina, Kamienicy, Lisich 
Jam, Łyśniewa, Mojusza, Puzdrowa i Tuchli-
na). Towarzyszyli im oczywiście nauczyciele. 
Pięknie prezentowała się młodzież i dzieci 
wśród starszego pokolenia. Dwa wypełnio-
ne po brzegi autokary zrobiły na miejscu 
wrażenie, tym bardziej że grupy zadbały 
o stosowną oprawę: flagi, proporce, żółte 
chusty, kaszubskie stroje. Na miejscu każdy 
z uczestników otrzymał także żółty balonik 
z logo zbliżającego się spisu powszechnego, 
w którym Kaszubi mają do spełnienia waż-
ną misję. Chodzi o to, aby tym razem spis 
wykazał bardziej zbliżony prawdzie stan 
kaszubskiej społeczności, bo ten z 2002 roku 
nie był odpowiednio przygotowany i jego 
efekt był totalnym zaskoczeniem.

Miejsce na spotkanie wybrano nie byle 
jakie. Gdańsk – nazywany od jakiegoś cza-
su coraz śmielej stolicą Kaszub – przywitał 
wszystkich godnie. Po pierwsze cudowne 
miejsce ze względów historycznych (gród 
książąt kaszubskich, obecnie ich nekro-
polia); po drugie miła niespodzianka dla 
wjeżdżających z różnych stron – żółte tablice 
z napisem Gduńsk stolëca Kaszëb witô usta-
wione w przeddzień obchodów przy drogach 
wjazdowych; po trzecie bogate oflagowanie 
miasta czarno-żółtymi flagami (historyczna 
flaga kaszubska powiewała nawet na Dwo-
rze Artusa); po czwarte magiczny skwer przy 
kościele św. Mikołaja z pomnikiem księcia 
Świętopełka Wielkiego (dzieło Wawrzyńca 
Sampa), stojącym niespełna rok w Gdańsku 
i cieszącym braci Kaszubów, przypomina-
jącym o tym, iż cząstka tego miasta ma też 
w sobie kaszubską duszę.

Obchody rozpoczęły się o 14.00, właśnie 
pod wspomnianym pomnikiem, przemowa-
mi dostojnych gości, wśród których był m.in. 
marszałek senatu Bogdan Borusewicz. Po-
tem barwny pochód (żółte barwy na tle le-
dwie budzącej się do życia przyrody nadały 
Gdańskowi swoistego kolorytu) ruszył przy 
dźwiękach orkiestry dętej ulicami starego 
miasta w kierunku Dworu Artusa, by tam 
posłuchać muzyki dawnej w wykonaniu 
zespołu Capella Gedanensis.

Nasza młodzież wykorzystała pobyt 
w stolicy do ugruntowania wiedzy na jej te-
mat w kwestiach dotyczących kaszubskości 

Sierakowiczanie obchodzili Dzień Jedności Kaszubów

miasta. Zobaczyliśmy miejsca, którymi daw-
niej straszono wszystkich przyjeżdżających 
do Gdańska po raz pierwszy: fontannę Nep-
tuna i słynny kafel z Sowizdrzałem na dwu-
nastometrowej wysokości piecu w Dworze 
Artusa. Obie postaci mają odsłoniętą tylną 
część ciała, a przybyszy straszono, że „chto 
pierszi rôz przëjedze do Gduńska, mùszi 
Krësztofa kùsznąc” – oczywiście w najmniej 
paradne miejsce. Przeszliśmy nabrzeżem 
Motławy, którym spacerował też ze swoją 
taczką powieściowy bohater Remus. Kiedy 
doszliśmy tak jak on do Targu Rybnego, jak 
jego wypełniła nas duma z przynależności 
do określonej społeczności. Stamtąd roztacza 
się rozległy widok na miejsce posadowienia 
dawnego grodziska książąt, nieopodal stoi 
pomnik „Tym, co za polskość Gdańska” – 
poświęcony m.in. poległym podczas „Rzezi 
Gdańska” w 1308 roku. Nie można też było 
pominąć najstarszego kościoła gdańskiego 
p.w. św. Katarzyny – również pamiętającego 
czasy książąt. Interesował on zwiedzających 
również z tego tytułu, iż złożono w nim cia-
ło Jana Heweliusza – słynnego astronoma 
gdańskiego, którego rok obecnie obchodzi-
my. Wędrówka zakończyła się na skwerze 
z pomnikiem Jana Heweliusza. Jeszcze 
rzut oka na jego mapę gwiezdnego nieba 
(ulokowaną na ścianie kamienicy) i podróż-
nicy pełni wrażeń mogli wracać na swoje 
środkowe Kaszuby.

Danuta Pioch
Foto: Beata SulickaBarwny korowód przed Dworem Artusa chętnie pozował do zdjęcia

Prezes ZKP Łukasz Grzędzicki 
pod „czujnym okiem” księcia Świętopełka 

mówił o zbliżającym się spisie 
i jego ważności dla Kaszubów
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Jednym z mieszkańców Sierakowic okresu 
międzywojennego był Józef Kaczmarek. 
Choć nie pochodzący z Kaszub, ale przez 
część swojego życia z nimi związany. 

Urodził się 30 grudnia 1893 r. w Pozna-
niu, w rodzinie Michała i Marii z domu 
Lesińskiej. Ukończył szkołę powszechną 
i tajne kursy języka polskiego. Brał udział 
w strajku szkolnym, za który stracił prawo 
uczęszczania do szkoły średniej. Wielko-
polska w tym czasie była pod zaborem 
niemieckim. Do wybuchu I wojny świato-
wej ukończył 6 semestrów szkoły zawodo-
wej (budowa maszyn), praktykę odbywał 
w przemyśle. 

Po demobilizacji, w grudniu 1918 r., wstą-
pił do Straży Ludowej w Poznaniu1. Był 
Powstańcem Wielkopolskim, od 27 grudnia 
1918 r. brał czynny udział w Oddziałach Po-
wstańczych. W połowie lutego 1919 r. wstąpił 
do Wojska Polskiego, do 1 Baonu Saperów 
Wlkp. Walczył na froncie wschodnim, służył 
w stopniu chorążego w 1 Baterii 15 Baonu 
Saperów. 

Okazał męstwo i zimną krew podczas 
bitew Wojska Polskiego, m.in. pod Mińskiem, 
nad Wilejką, nad rzeką Cną. Dnia 17 wrze-
śnia 1920 r. pod ostrzałem budował przepra-
wy mostowe, dając przykłady wyjątkowej 
odwagi swoim podwładnym. Umożliwił 
w znacznym stopniu zajęcie wsi Chrynek 
przez piechotę. Został ranny w rękę. Za 
czyny wybitnego męstwa, połączone z na-
rażeniem życia, został odznaczony Orderem 
Virtuti Militari V klasy (krzyż nr 5508)2.

Bolesławą Karszną, w którym urodziło się 
dwoje dzieci: Zbigniew i Eugenia Maria. 

Józef Kaczmarek należał do Polskiego 
Związku Zachodniego7. Była to organizacja 
patriotyczna, założona w 1921 roku i współ-
działająca z władzami w zakresie zagadnień 
polsko – niemieckich. Poprzez organizację 
broniono polskich praw narodowych, a tak-
że realizowano zadania kulturalno – oświa-
towe i gospodarcze. 

Po wejściu wojsk niemieckich 14 września 
1939 r. do Gdyni, wkroczyły także grupy 
gestapo i policji. Rozpoczęły się systema-
tyczne przeszukiwania miasta, wyławiające 
spośród mieszkańców wojskowych, inteli-
gencję oraz osoby znajdujące się na listach 
poszukiwanych. Segregacji dokonywali 
umundurowani funkcjonariusze gestapo 

Józef Kaczmarek – kawaler Virtuti Militari

Chorąży Józef Kaczmarek

Józef Kaczmarek z odznaczeniami

Po powrocie z wojny, 30 września 1921 
r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy. 
Od 31 października 1921 roku przebywał na 
kursie Straży Celnej w Wieluniu, gdzie ukoń-
czył kurs dla celników. Od 17 stycznia 1922 
r. przydzielony został jako urzędnik Straży 
Celnej do Komisariatu w Sierakowicach3. 
Najpierw był komisarzem w Gowidlinie, 
a później w Sierakowicach4. Zajmował stano-
wisko Komisarza Straży Granicznej do czasu 
reorganizacji w 1928 roku5. Potem pracował 
w administracji celnej w Gdyni na stanowisku 
komisarza skarbowego VII stopnia6. W 1924 
roku zawarł związek małżeński z Adelajdą 

Rodzina Kaczmarków z krewnymi i znajomymi. Pomnik Matki Bożej w Sierakowicach przy ulicy 
Lęborskiej. Od lewej: Józef i Adelajda Kaczmarkowie, ich dzieci w białych ubraniach

w czarnych lub szarych mundurach SS lub 
SD. Zatrzymanych kierowano do następują-
cych więzień: Gdynia ul. Starowiejska, tym-
czasowy obóz emigracyjny na Grabówku, 
w Wejherowie, względnie do tymczasowego 
obozu w Nowym Porcie. 

Józef Kaczmarek został aresztowany wraz 
z innymi w miejscu pracy przez gestapo 
i osadzony jako zakładnik w tymczasowym 
obozie emigracyjnym w Gdyni na Grabów-
ku8. Następnie przewieziono go do więzienia 
w Gdańsku na Schiesstange9, skąd 3 listopa-
da 1939 roku wysłał kartkę z wiadomościa-
mi do żony. Były to ostatnie zapisane przez 
niego słowa, w których jeszcze z nadzieją 
spoglądał w przyszłość: ,,O mnie się nie 
martw, wszystko będzie dobrze”.

Prawdopodobnie został wywieziony do 
Piaśnicy i rozstrzelany w połowie listopa-
da 1939 roku10. Tak skomplikowaną drogę 
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Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta
Pośmiertne wyróżnienie dla Edmunda Peplińskiego
Edmund Pepliński, pochodzący z Sierakowic, wybitny gdyński fotograf, otrzymał 
specjalne wyróżnienie kapituły Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. 
Wniosek o wyróżnienie złożył Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej MSP. Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 marca 
w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Wyróżnienie odebrała 
córka zmarłego w 1988 r. fotografa – Ewa Dmochowska.    

Mając w pamięci postać Władysław Reymonta - pisarza, noblisty oraz 
rzemieślnika, który naukę i pracę zawodową jako czeladnik krawiecki po-
bierał w budynku, w którym dziś znajduje się siedziba organizacji rzemiosła, 
Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił w 1994 roku Nagrodę Literacką im. 
Władysława Reymonta. Nagroda, corocznie przyznawana jest wybitnym pol-
skim pisarzom. Nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy 
Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich. Od kilku lat w ramach konkursu 
wyróżnia się również przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Nagrodą 
Specjalną honorowani są utalentowani rzemieślnicy pióra, artyści, animatorzy 
i sponsorzy kultury.

Edmund Pepliński, fotografik z pasją
Jest jedno takie zdjęcie, które 
wstrząsnęło opinią publiczną 
kraju i świata, przedstawiające 
pochód robotników niosących na 
drzwiach ciało zabitego w czasie 
Wydarzeń Grudniowych, okrytego 
pokrwawioną biało-czerwoną fla-
gą Zbyszka Godlewskiego, 18-let-
niego mieszkańca Elbląga, który 
po ukończeniu szkoły zawodowej 
podjął pracę w Zarządzie Portu 
Gdynia, znanego jako legendarne-
go Janka Wiśniewskiego. Zdjęcie 
to Edmund Pepliński wykonał 
z ukrycia, w dniu 17 grudnia 1970 
roku, z okna swojego mieszkania 
przy ulicy Świętojańskiej 66 m 5 
w Gdyni.

Edmund Pepliński urodził się 2 sierp-
nia 1922 roku w Sierakowicach. Po-
chodził ze starej kaszubskiej rodziny, 
znanej z walk o polskość Kaszub. ☞

odbywało wielu aresztowanych, przewożono ich 
z jednego miejsca na drugie dla ukrycia rejonizacji 
egzekucji. Pewności o miejscu egzekucji nie ma, nie 
istnieje (na obecny czas) jakikolwiek ślad dotyczący 
miejsca jego śmierci. 

Oprócz Virtuti Militari był odznaczony także 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi 
i Medalem 10–lecia Odzyskania Niepodległości11.

Z dwójki dzieci żyje córka Eugenia Maria Ropel 
mieszkająca w Sierakowicach, która tak wspomina 
swojego ojca: ,,Bardzo dbał o rodzinę i był zawsze dla 
nas sprawiedliwy. Był wielkim patriotą i człowiekiem 
z ,,charakterem”. Mimo że jest tu nieobecny, jestem 
z nim i o nim myślę. Pragnę choć tylko znaleźć jego 
mogiłę”12.

Mirosław Kuczkowski
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Eugenii Ropel
Przypisy

1 Straż Ludowa była ochotniczą formacją zorganizowaną 
w Wielkopolsce jesienią 1918 roku dla obrony ludności 
polskiej przed atakami ze strony niemieckiej. Utworze-
nie S.L. miało znaczący wpływ na przebieg Powstania 
Wielkopolskiego, a także Centralne Archiwum Woskowe 
w Warszawie, Zaświadczenie nr 18849.

2 Order Virtuti Militari (łac. cnocie wojskowej – (męstwu) 
dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie 
wojskowe nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest 
najstarszym odznaczeniem wojskowym na świecie. Usta-
nowiony 22 czerwca 1792 roku przez A. Poniatowskiego. 
Order posiada pięć klas.

3 Oświadczenie W. Kałużnego z 31.07.1948 r.
4 Oświadczenie L. Wegnara z 24.08.1948 r.
5 Oświadczenie W. Galuby z 21.07.1948 r.
6 Oświadczenie S. Tomczaka z 21.07.1948 r.
7 Zeznanie J. Banaszkiewicza z 18.10.1948 r.
8 A. Męcelski, Gdynia, druga połowa września, w: 

,,Dziennik Bałtycki”, 17/18 (1972), s. 5: ,, …z setkami innych 
skierowano do etapu emigracyjnego na Grabówku, gdzie 
w czterech wielkich budynkach więziono ok. 5 tysięcy osób. 
Część osób, w oczach gestapo szczególnie obciążonych, 
trzymano w suterenie IV bloku, część zaś na poddaszu 
pod ścisłą strażą”.

9 Obecnie - Gdańsk ul. Kurkowa 8/10. Przebywał na 
oddziale X (stacja), w celi 35.

10 Oświadczenie E. Fałatowicz z 15.10.1965 r.
11 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Po-

świadczenie służby nr 4032 z 21 .07.1948 r.
12 Wywiad z p. Eugenią Marią Ropel z dnia 12 lutego 

2011 r.

Ostatnia kartka z więzienia w Gdańsku 
napisana 3 listopada, wysłana 6 listopada 1939 roku

Edmund Pepliński w pracowni Foto Kamera

Zdjęcie-symbol Wydarzeń Grudniowych
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☞ Jego stryjeczny dziadek Franciszek Pepliński, zwany „Drzymałą Kaszubskim”, 
za zasługi w walce ze zniemczeniem Kaszub został nagrodzony nadaniem ziemi. 
Miał też powstać jego pomnik na Placu Kaszubskim w Gdyni – jednak wybuch 
II Wojny Światowej przekreślił te plany. 

– Rodzice ojca wraz z rodzeństwem – wspomina Ewa Dmochowska, córka 
Edmunda Peplińskiego – prowadzili piekarnię i małą restaurację. Po sprze-
daniu tychże, dziadkowie przenieśli się do nowo budującej się Gdyni. Tutaj 
w okresie międzywojennym ojciec uczęszczał do Gimnazjum Kupieckiego. 
W czasie okupacji pracował w zakładzie fotograficznym w okolicy Placu 
Kaszubskiego, gdzie nauczył się fachu, który pokochał i szlifował przez 
resztę życia. W 1944 roku wziął tajny ślub z Bolesławą Wąs, która była jego 
wierną towarzyszką życia nie tylko jako żona, ale również partnerką w do-
konaniach zawodowych. Po wojnie rodzice otworzyli zakład fotograficzny 
w Gdyni. Niestety, tzw. zawirowania dziejowe, czyli walka z prywaciarzami 
spowodowały, że musieli zakład zamknąć i obciążeni ogromnym domiarem 
z urzędu skarbowego otworzyli wraz z przyjaciółmi Spółdzielnię Fotograficzną. 
W roku 1950 Edmund Pepliński został aresztowany za słuchanie Radia Wolna 
Europa i posiadanie wiatrówki.

W 1959 roku rodzice skorzystali z nowej szansy, jaką władze Gdańska 
dały mieszkańcom Trójmiasta. W zamian za odgruzowywanie piwnic moż-
na było uzyskać dożywotnią dzierżawę na odgruzowany lokal. Tak powstał 
zakład fotograficzny „Kamera” na Długim Targu, który rodzice prowadzili 
do końca życia.

Edmund Pepliński był prekursorem w wielu dziedzinach fotografii. To on 
zaczął robić diapozytywy, podświetlane zdjęcia, między innymi dla Muzeum 
w Malborku. Przez wiele lat robił zdjęcia reklamowe dla PLO i Baltony. Jego 
specjalnością były reprodukcje ze starych, często zdawałoby się bezpowrot-
nie zniszczonych zdjęć. Jemu też, a także jego synom, Andrzejowi i Leszko-
wi, kilka pokoleń Gdańszczan zawdzięcza pamiątkowe reportaże ze ślubów. 
W swoim zakładzie fotograficznym wychował wielu uczniów i przez kilka lat 
był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w Cechu Rzemiosł Różnych 
w Gdańsku. 

Podczas krwawego grudnia 1970 roku Edmund Pepliński fotografował pod 
stocznią, przy Skwerze Kościuszki i obok Urzędu Miejskiego w Gdyni. Jednak 
to zdjęcie, które zrobił z okna swojego mieszkania, obiegło cały świat, jako 
najbardziej rozpoznawalny dowód krwawych wydarzeń Grudnia 1970 roku. 
Chociaż przez długie lata nie mógł przyznać się do jego autorstwa, był z niego 
najbardziej dumny. 

W tej opowieści ma swój wątek również autor artykułu

Edmund Pepliński z ogromnym zaangażowaniem starał się dokumentować nie 
tylko walkę sfrustrowanego społeczeństwa, ale często też tę walkę wspierał 
finansowo, fundując różnego rodzaju cegiełki. Wśród nich były te, które z wi-
zerunkiem sztandaru Komisji Zakładowej Solidarności Portu Gdańskiego, wy-
konał na moją prośbę. W jego zakładzie przygotowywałem setki odbitek zdjęć, 
wykonanych podczas niezależnych majowych pochodów czy kolejnych strajków 
w porcie gdańskim i stoczni. Często z uwagą słuchałem słów mistrza Edmunda, 
który taktownie starał się wskazać błędy i niedociągnięcia widoczne na moich 
fotografiach. W czasie stanu wojennego i w kolejnych latach osiemdziesiątych, 
zakład fotograficzny „Kamera” pełnił funkcję skrzynki kontaktowej trójmiejskiego 
podziemia. Tutaj można było wymienić się bibułą, bądź nabyć książki wydawane 
w podziemnych oficynach wydawniczych.

– Ojciec nie tylko żył fotografią i sprawami społecznymi – uzupełnia pani 
Ewa – był zapalonym podróżnikiem. Zwiedził sporą część świata poprzez Chiny, 
Mongolię, Tajlandię, aż po Amerykę Północną i Południową. We wszystkich tych 
podróżach zawsze starał się zobaczyć coś więcej niż utarte szlaki, co owocowało 
serią ciekawych reportaży fotograficznych. Za swoich licznych wojaży przywoził 
też dzwonki charakterystyczne dla danego regionu. Pasja zbieracza była jego 
adrenaliną do końca życia. Szperając po różnych zakamarkach i jarmarkach 
utworzył kolekcję, która w pewnym okresie była największą w Europie. Zmarł 
20 kwietnia 1988 roku po powrocie z, jak sam to określił, „ostatniej podróży 
życia” do Ameryki Południowej.

Antoni Filipkowski
„Forum Pomorskie”

Foto: archiwum Autora

Nowe oblicze starego 
Muzeum we Wdzydzach
O tym że Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich jest 
najstarszym muzeum na wolnym powietrzu w Pol-
sce wie już chyba każdy. Uroczystości otwarcia jego 
założyciele – Teodora i Izydor Gulgowscy – dokonali 
21 kwietnia 1906 roku, zatem za niespełna miesiąc 
będzie ono obchodziło 105 lat swojego istnienia. Choć 
nie jest ono największym w Polsce, to ma ku temu 
wszelkie dane. Pięknie ulokowane nad brzegiem 
malowniczego jeziora Gołuń obecnie oferuje zwiedza-
jącym 48 obiektów muzealnych z terenu Kaszub i Ko-
ciewia, a pracownicy dążą corocznie do powiększania 
zabudowy na obszarze 22 hektarów. Każdy zapewne 
był w nim choć jeden raz, a ci którzy bywają częściej 
muszą przyznać, że za każdym pobytem dyrekcja 
i pracownicy zaskakują czymś nowym. 

Środa 16 marca była dniem spotkania nauczycieli 
języka kaszubskiego gminy Sierakowice i członków 
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego 
z dyrektor Muzeum we Wdzydzach – Teresą Lasową. 
Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli z ofertą 
dydaktyczną muzeum, która jest niezwykle bogata 
i atrakcyjna. Okazuje się, że muzealnicy, wzorem za-
chodnich interaktywnych placówek muzealnych, od-
chodzą od oferty tradycyjnego zwiedzania „za sznur-
kiem” na rzecz aktywnego obcowania z przeszłością. 
Takie nastawienie do zbiorów przynosi zamierzone 
rezultaty, pojawia się coraz więcej gości. W kościele 
odbywają się nabożeństwa, w szkole nauczyciel przy 

Warsztaty edukacyjne 
„Droga odpadu”
Około pięciuset uczniów szkół z terenu naszej 
gminy uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych 

„Droga odpadu” zorganizowanych już po raz trzeci 
przez Urząd Gminy w Sierakowicach. W programie 
warsztatów znalazły się prelekcje na temat segrega-
cji odpadów oraz wyjazd na składowisko odpadów 
w Chlewnicy i do zakładu zagospodarowania odpa-
dów w Czarnówku. 

Zanim uczniowie wyjechali do Chlewnicy i Czar-
nówka wysłuchali prelekcji na temat modelu gospodar-
ki odpadami stosowanego w naszej gminie i segregacji 
śmieci. Odpady dzielimy na suche i mokre. Odpady 
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użyciu dyscypliny nakłania niesfornych uczniów do 
rygoru, mężczyźni mogą przygotować tabakę własne-
go wyrobu, a kobiety mielą zboża w żarnach bądź 
tłuką je na kaszę w stępie, próbują prać, maglować, 
tkać. Majsterkowicze i miłośnicy ręcznych robótek 
mogą malować na szkle, wykonać papierowe kwia-
ty, tkać, haftować, szyć, utkać firankę, lepić garnki, 
kręcić sznury. Odbywają się tu również uroczystości 
związane z dawnymi obrzędami, np. sobótki. 

Nauczycieli interesowała bogata oferta, niejedno-
krotnie tu już bywali z uczniami, a przy tak szerokich 
możliwościach manualnego obcowania z zabytkami 
będą zapewne nieraz jeszcze wracali. Przyglądali się 
nowościom przygotowanym przez profesjonalistów 
w restaurowaniu zabytkowych budowli. Oczy zaświe-
ciły się szczególnie w pobliżu budowli i eksponatów 
z naszych stron: kapliczce z Puzdrowa, przy której 
w maju odbywają się nabożeństwa majowe; kapliczce 
św. Jana Nepomucena na palu z Mojusza; kamiennej 
oborze z Szopy. Szczególnym rarytasem okazała się 
w roku Floriana Ceynowy chata z Klonówki, w któ-
rej „Budziciel Kaszubów” przygotowywał z gronem 
zapaleńców zryw przeciwko pruskim tyranom jako 
dowódca kaszubskich i kociewskich powstańców. 
Atak z 21 na 22 lutego 1846 roku na garnizon pruski 
w Starogardzie był niestety nieudany, a jego przy-
wódca opłacił go ciężkim pobytem w więzieniu, z któ-
rego nigdy by nie wyszedł, gdyby nie Wiosna Ludów. 
Surowe wnetrze chaty, dawnej karczmy, z powałą 
tuż nad głową i polepą zamiast podlogi, prostymi 
drewnianymi sprzętami, strzechą i małymi okienkami 
wywołało odpowiednie wrażenie. Przygwożdżony 
do drzwi list gończy z opisem fizjonomii Ceynowy, 

półmrok panujący w ciemniejszych zakątkach – przeniosły odwiedzających na 
chwilę w odległe czasy.

Oprócz starego muzeum odsłania też nowe oblicze. Właśnie oddano do użytku 
ogromny kompleks hotelowo-gastronomiczny, usytuowany w bezpośrednim są-
siedztwie z muzeum, gotowy na przyjmowanie gości, z zapleczem warsztatowym, 
noclegowym, kulinarnym, parkingiem. Rozmach z jakim przygotowano zaplecze 
turystyczne zachwyca, a dyrekcja i pracownicy nie zamierzają na tym poprzestać 
i jeszcze niejednokrotnie mile zaskoczą odwiedzających.  

Danuta Pioch

suche to wyselekcjonowane z odpadów komunalnych surowce wtórne takie jak: 
metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowa-
niowe i wielomateriałowe. Do odpadów mokrych zaliczamy odpady kuchenne, 
roślinne, a także popiół, pampersy i inne artykuły higieniczne oraz ziemię. 

Kolejną grupę stanowią odpady niebezpieczne. Do pojemników na odpady 
nie wrzucamy baterii, a przeterminowane lekarstwa można oddać do aptek. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać specjalistycznej fir-
mie, która zajmuje się zbiórką tzw. elektrośmieci. Taka możliwość będzie już 18 
kwietnia w Sierakowicach. Odzież można wrzucić do specjalnych pojemników, 
a odpadów wielkogabarytowych można się pozbyć podczas organizowanych 
co roku tzw. wystawek. 

Istnieje tak wiele sposobów, aby legalnie i bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów, oprócz własnego zaangażowania, pozbyć się śmieci i niepotrzebnych 
przedmiotów, że wywożenie ich na „dzikie” wysypiska w lesie lub przy drodze 
można nazwać wyłącznie głupotą. Śmieci wyrzucane do lasu nie tylko szpecą 
krajobraz, ale także stanowią zagrożenie dla środowiska zwierząt, jak też dla 
ludzi. Przekonywali o tym przedstawiciele Kaszubskiego Parku Krajobrazowe-
go, którzy przygotowali dla uczniów prezentację szeroko omawiającą problem. 
Zaprezentowano także przykłady wspólnych interwencji pracowników Referatu 
Ochrony Środowiska i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w sprawach nisz-
czenia środowiska przyrodniczego. Mowa tu o nielegalnych wysypiskach śmieci 
w lasach. Dzięki wspólnym działaniom udało się odszukać wiele osób, które 
porzuciły swoje śmieci. Zapłaciły nie tylko wysokie kary pieniężne, ale także 
zostały zobowiązane do usunięcia odpadów. 

W Chlewnicy uczniowie obejrzeli składowisko odpadów i mogli przekonać 
się, jak wygląda sortowanie surowców wtórnych przez pracowników zakładu. 
Dowiedzieli się także, jak produkuje się paliwo alternatywne z odpadów. W za-
kładzie zagospodarowania odpadów „Czysta Kraina” w Czarnówku uczniowie 
zwiedzili kompostownię i mechaniczno-ręczną sortownię odpadów. 

Teraz należy żywić nadzieję, że tak wyedukowane młode pokolenie przekaże 
swoją wiedzę innym (rodzicom, rodzinie, kolegom), gdyż tylko wspólnym wysił-

kiem możemy ocalić naszą planetę przed zalewem 
śmieci. Należy pamiętać, że im staranniej będziemy 
segregować odpady, tym więcej surowców wtórnych 
uda się odzyskać, a tym samym mniej odpadów trafi 
na składowisko i nie będzie zagrażać środowisku 
naturalnemu.  

Na realizację warsztatów „Droga odpadu” pracow-
nikom Referatu Ochrony Środowiska sierakowickiego 
urzędu udało się pozyskać dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 5 tysięcy 
złotych. 

AK
Foto: Referat Ochrony Środowiska 
UG w Sierakowicach

Przed chatą z Klonówki, w której Florian Ceynowa organizował powstanie
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Spotkania czwartkowe w Gminnym Ośrodku Kultury

Jacek Jarosik o wyprawie do Mongolii 
i na Bałkany
Król Stanisław August Poniatowski organizował słynne obiady czwartkowe, 
w których uczestniczyły wybitne osobistości i intelektualiści. Mieszkańcy naszej 
gminy mogą natomiast brać udział w spotkaniach czwartkowych. Jest to cykl 
comiesięcznych spotkań, poświęconych różnym aspektom szeroko pojmowanego 
życia kulturalnego, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. 

Pierwsze ze spotkań poświęcone było promocji kaszubskiego przekładu „Pana 
Tadeusza”. W ostatni czwartek lutego odbyło się spotkanie z podróżnikiem Jac-
kiem Jarosikiem zatytułowane „Wyprawa do Mongolii”. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa fotograficzna „Żukiem podróże małe i duże”. 

Jacek Jarosik przebył pieszo, kajakiem i samochodem tysiące kilometrów 
w poszukiwaniu miejsc odległych i bliskich, niecodziennych, odchodzących 
w przeszłość. Od lat w wyprawach po drogach i bezdrożach kraju, Europy 
i Azji towarzyszą mu synowie Kuba i Jędrzej. Jako rodzinny Team Bradziaga 
Platinum Orlen Oil propagują udział osób niepełnosprawnych w wyprawach 
turystyczno-offroadowych. Podróżują samochodem własnej konstrukcji. Jest to 
Żuk-blaszak, o którym telewizja TVN Turbo zrealizowała materiał w cyklu Jazda 
Polska. W 2007 roku Jacek Jarosik odebrał wyróżnienie, przyznane przez kapitułę 
gdyńskich Kolosów, za wyprawę z trójką dzieci i niepełnosprawnym ruchowo 
przyjacielem po drogach i bezdrożach środkowo-wschodniej Europy. 

Na spotkaniu w sierakowickim GOKu, zanim podróżnik opowiedział o wyprawach, 
wyjaśnił nazwę swojego „teamu”. Bradziaga to słowo wywodzące się z języka rosyj-

skiego określające obieżyświata, włóczęgę, człowieka, 
dla którego wędrówka jest sensem i celem życia. Takim 
mianem na Syberii obdarza się ludzi pozbawionych 
domu, wędrujących ze swoim dobytkiem od wioski do 
wioski w poszukiwaniu tymczasowego zarobku.  

– Ludzie ci raz są cieślami, innym razem pracują 
w kopalni – wyjaśniał Jacek Jarosik. – Nie mają ro-
dziny, obowiązków...

Podróżnik podzielił się ze słuchaczami wrażeniami 
i spostrzeżeniami z wyprawy do Mongolii i na Bałkany. 
Opowieść zilustrował zdjęciami i krótkimi filmami. 

Pierwsza z wypraw trwała kilka tygodni i w tym 
czasie przejechali łącznie ponad 18 tysięcy kilome-

Wiosenne klimaty w Mojuszu 
Tegoroczna zima dała się wszystkim we znaki. Nawet najwięksi 
jej wielbiciele przyznawali, że z chęcią powitają wiosnę. Ucznio-
wie podczas wypraw w teren pilnie poszukiwali jej zwiastunów. 
Znaleźli ich trochę, bo przyleciały już żurawie, skowronki, czajki. 
W przydomowych ogródkach można też zobaczyć przebiśniegi.   
21 marca obchodziliśmy jej pierwszy dzień, który w powszechnej 
opinii przyjęty jest jako dzień wagarowicza.

W Szkole Podstawowej w Mojuszu wagary od wielu lat od-
bywają się w tym dniu w zorganizowanej projektowej formie. 
Tegoroczne odbyły się pod hasłem „Twórzmy klimat w szkole” 
i miały charakter projektu ekologiczno-zdrowotnego. Stąd też 
stroje przygotowane przez uczniów na ten dzień też miały być 
wiosenne, zielone.

Na dobry początek, dzieci zaśpiewały wiosenne piosenki, które 
wprawiły wszystkich w dobry nastrój. Naszym gościem był pan 

leśniczy Leśnictwa Wygoda - Andrzej Beczek (bo kto, jeśli nie on, 
żyje na co dzień z przyrodą za pan brat).

Pan Andrzej przygotował bardzo atrakcyjną prezentację . Z niej 
dzieci dowiedziały się mnóstwa rzeczy o zwierzętach żyjących 
w naszej okolicy, mogły też usłyszeć ich głosy. Dużą atrakcją były 
okazy poroży jeleni i daniela. Przy okazji  poznaliśmy też pasję 
pana leśniczego. Otóż jest on z zamiłowania entomologiem. Przy-
niósł nam swoje fantastyczne zbiory żuków, motyli oraz ważek. 
Wzbudziły one ogromne zainteresowanie dzieci. Pan Andrzej był 
też tak miły, że zgodził się być jurorem w dalszych zmaganiach 
zespołów konkursowych. Bo przecież nie mato  jak trochę  zdro-
wej rywalizacji. 

Dzieci podzielone na zróżnicowane wiekowo grupy  wykonywa-
ły zadania: odgadywały nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, 
rozwiązywały krzyżówki z przyrodniczymi hasłami, malowały 
plakat promujący zdrowy styl życia. Każda z grup oddzielnie pre-
zentowała swoją pracę, jury sprawiedliwie przyznawało punkty. 

Wiosenne kwiaty tak rozpoznawane na pewno utkwią w małych głowach Przygotowanie Marzanny
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trów. Wyruszyli z Tczewa przez Litwę, Łotwę, Rosję 
do Mongolii.  

Jacek Jarosik opisał mijane miasta i wsie, pozna-
nych ludzi, „ułańską” fantazję tamtejszych  kierowców, 
bezkres stepów i uroki surowej przyrody. Wszędzie, 
gdzie się pojawili, wzbudzali zainteresowanie i mogli 
liczyć na gościnność miejscowych i ich pomoc. 

W Rosji spotkali m.in. milicjantów ze specjalnego 
oddziału do walki z terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną. Nie mogli odmówić, gdy zostali za-
proszeni przez dowódcę oddziału na nocleg do ich 
ośrodka, gdzie potraktowano ich w bardzo szczególny 
sposób. Jak się później okazało, znajomość z milicjan-

tami była bardzo pomocna i umożliwiła kontynuowanie dalszej podróży. 
Rosja to kraj kontrastów. Doskonale ilustruje to przykład Irkucka,  gdzie znaj-

duje się fabryka produkująca jedne z najnowocześniejszych myśliwców. Niestety, 
w znacznej części miasta brakuje wodociągów i kanalizacji, a wodę do szpitali 
dowozi się beczkowozami. 

Na trasie wyprawy znalazła się także Wierszyna – „kawałek” Polski w Rosji. 
Jest to wioska na Syberii zamieszkana przez potomków polskich osadników. 

– Tam jest inaczej, dużo trudniej niż u nas, co nie znaczy, że jest tam źle – tak 
o życiu napotkanych na trasie wędrówki mieszkańców Rosji, Mongolii i krajów 
Federacji Rosyjskiej mówił podróżnik. – Nie żyje się tam lekko, ale ludzie są 
szczęśliwi. Mniej posiadają, obywają się bez wielu sprzętów i przedmiotów. Często, 
wchodząc do pomieszczenia, próbuje się zatrzymać na czymś wzrok, ale nie ma 
na czym. I ci ludzie są szczęśliwi, nie tęsknią, aby uciekać stamtąd. Najlepszym 
przykładem są Polacy mieszkający w Wierszynie, wiosce z potomkami polskich 
osadników sprzed ponad stu lat. Ci ludzie przyjeżdżają do Polski, kosztują na-
szego życia – tego zachodu, Europy, którą tak się zachłystujemy, tego dobrobytu 
w sklepach, szczęścia w domach pełnych telewizji i stu czterdziestu kanałów 
z satelity... Po kilku latach studiów wracają do siebie, chociaż mają możliwość 
zostania tutaj w ramach repatriacji czy innych programów. 

Kolejną wyprawą, o której opowiedział Jacek Jarosik, była wyprawa na Bałkany. 
Na trasie znalazły się takie państwa jak Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, 
Macedonia i Grecja.  Tym razem ekipa przebyła ponad 6 tysięcy kilometrów. 

Spotkaniu z podróżnikiem towarzyszyła wystawa zdjęć z wojaży tych dalszych jak 
i tych zupełnie bliskich. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć także fotorelację z mara-
tonu offroadowego Transgothica, jaki co roku odbywa się na trasie Tczew–Bytów.  

Tekst i foto: AK

Kolejnym etapem zmagań były odpowiedzi na  pytania. Grupy 
musiały pogłowić się nad takimi podchwytliwymi pytaniami jak 
na przykład: „W jakim lesie rosną choinki?” lub „Ile nóg ma jeż, 
a ile jeżyk?” 

Ostatnim etapem potyczek była segregacja śmieci na czas. 
Ocenie podlegała nie tylko szybkość segregacji, osobne punkty 
można było dostać za zmiażdżenie śmieci, odkręcenie zakrętek 
oraz umieszczenie odpadów toksycznych w odpowiednim po-
jemniku. Wiedzę o właściwym sposobie segregowania odpadów 
uczniowie zdobywali niedawno w czasie wyjazdowych warszta-
tów zorganizowanych przez Urząd Gminy Sierakowice i zarząd 
Krajobrazowego Parku Kaszubskiego. Uczniowie odwiedzili wtedy 
dwie sortownie śmieci w Chlewnicy i Czarnówku. Po sposobie 
wykonania tego zadania widać, że wiedza wtedy zdobyta pozostała 
w niektórych głowach.

Po podliczeniu wszystkich punktów jury ogłosiło werdykt. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci różnokolorowych figurek 

ptaszków, a wszyscy pozostali malutkie kolorowe  pisanki jako 
symbol zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Nagrody otrzymały też dzieci, które najbardziej pomysłowo 
ubrały się, aby powitać wiosnę.

 Można też było zdobyć trofeum w konkursie przeprowadzonym 
na wzór teleturnieju „Koło fortuny”. Do odgadnięcia były polskie 
przysłowia związane z wiosną. Po zakończeniu konkursów wesoły 
korowód z okrzykami Witaj wiosno! opuścił szkolne mury, aby 
dokonać  unicestwienia symbolu zimy - Marzanny.

Wagary zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pogoda  
nam dopisała, było wietrznie, ale słonecznie, w powietrzu czuło 
się prawdziwą wiosnę.Wszyscy wrócili do domów w dobrych 
humorach, nasze szkolne wagary udały się bardzo. Było wesoło, 
bezpiecznie i trochę wiedzy też wpadło do uczniowskich głów.

Bożena Obel
Koordynator projektu

Foto B. Obel

Zainteresowanie zbiorami owadów było ogromne Po rzetelnej pracy – ognisko i kiełbaski
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Szesnastego marca w sali OSP w Sierako-
wicach odbyły się gminne eliminacje  Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Wzięło w nich udział 43 uczniów z niemal 
wszystkich szkół w gminie.

Eliminacje przebiegały dwuetapowo. Naj-
pierw uczestnicy pisali test, który wyłonił 
najlepszych. Ci z kolei odpowiadali na trzy 
serie pytań komisji. Uczniowie biorący 
udział w konkursie musieli znać zasady 
funkcjonowania straży pożarnej, zasady 

zachowania w przypadku zagrożenia i wy-
magania wynikające z przepisów przeciwpo-
żarowych. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja w składzie: st. 
kpt. Wojciech Markowski i st. kpt. Ewelina 
Stępień z PSP w Kartuzach oraz Zbigniew 
Kostuch – prezes Zarządu Gminnego OSP. 
O sprawną organizację eliminacji zadbał 
Adam Wróblewski – inspektor ds. obrony 
cywilnej i ochrony przeciwpożarowej sie-
rakowickiego urzędu. 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach na rok szkolny 2011/2012
Liceum Ogólnokształcące
Nauka trwa 3 lata i kończy się maturą. Prowadzimy nabór do dwóch oddziałów. W jednym z nich 
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka i język angielski lub język niemiecki, 
natomiast w drugim: język polski i język angielski lub język niemiecki. W obu klasach liceum młodzież 
będzie się uczyła języka angielskiego i języka niemieckiego lub francuskiego.

Technikum – zawód: technik agrobiznesu
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu oraz daje kwalifikacje za-
wodowe przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym  rolniczej. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki

Technikum – zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz zawód i tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności orga-
nizacja turystyki na obszarach wiejskich. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

Technikum – zawód: technik – ekonomista - NOWOŚĆ
Nauka trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, zawodu i tytułu technika ekonomisty. Daje kwalifikacje do pracy w działach 
finansowo-księgowych, m.in. w bankach, urzędach administracji i przedsiębiorstwach różnego typu. Nauczane języki obce to: angielski 
i niemiecki.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej
Nauka trwa 2 lata. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: język polski i matematyka, a nauczane języki obce 
to: angielski lub  niemiecki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w piątki od godz. 15.00 i w soboty od 8.00.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata w zawodach : blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów 
samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, tapicer lub 2 lata w zawodach sprze-
dawca, stolarz, malarz – tapeciarz. Nauka kończy się egzaminem z nauki zawodu.

Po drugim etapie konkursu komisja wy-
łoniła finalistów:

szkoły podstawowe:
1. Adrian Felskowski
2. Katarzyna Cirocka
3. Bartosz Sadowski

gimnazja:
1. Paweł Wróblewski
2. Paweł Labuda
3. Marek Wenta

Po eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Laureaci konkursu w kategorii szkoły podstawowe 
z przedstawicielami komisji

Zwycięzcy konkursu w kategorii gimnazjów
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Konkurs plastyczny 
„Powódź, pożar, dniem czy nocą – 
straż przychodzi ci z pomocą” 
Zakończyły się gminne eliminacje do 13. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Konkurs, jak co 
roku, organizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 
we współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzy-
sowego Urzędów Wojewódzkich. Hasło tegorocznej edycji brzmi: 

„Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. 
Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i mło-

dzieży różnorodności działań zawodu 
strażaka podczas pełnienia służby. 
Istotne jest pokazanie znaczenia jego 
pracy dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa każdemu człowiekowi. Konkurs 
promuje wiedzę na temat działalności 
służb ratowniczych, szczególnie straży 
pożarnej, uczestniczących w usuwa-
niu skutków wypadków, pożarów, 
nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk 
żywiołowych. Popularyzuje zasady 
bezpiecznego zachowania oraz wła-
ściwego postępowania w przypadku 
wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. 
Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, 
o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że w dzisiej-
szych czasach strażak nie tylko gasi pożary, ale także ratuje ludzi 
poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywio-
łowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. 

Na konkurs wpłynęły łącznie 73 prace z 10 szkół oraz z Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Komisja konkursowa 
w składzie: Gabriela Stolc, Mirella Dobek, Piotr Leszczyński i Adam 
Wróblewski wytypowała do kolejnego etapu konkursu po pięć prac 
w każdej z czterech kategorii. 

W grupie młodszej (6-8 lat) są to prace: Natalii Klebba, Kacpra 
Smentoch i Patrycji Lubotzkiej ze Szkoły Podstawowowej w Kamie-
nicy Królewskiej oraz Aleksandry Płotka i Anny Recłaf ze Szkoły 
Podstawowej w Puzdrowie. 

W grupie wiekowej 9-12 lat wybrano prace: Martyny Mejna 
(Szkoła Podstawowa w Załakowie), Michaliny Ekman (Szkoła 
Podstawowa w Mojuszu), Weroniki Czaja (Szkoła Podstawowa 
w Puzdrowie), Natalii Damaszk (Szkoła Podstawowa w Załakowie) 
i Kornelii Jankowskiej (Zespół Szkół w Gowidlinie). 

W kolejnej grupie wiekowej, 13-16 lat, do etapu powiatowego 
konkursu wybrano prace: Pawła Wróblewskiego, Arona Parackiego 
i Jakuba Leszczyńskiego z Gimnazjum w Sierakowicach oraz Agaty 
Recłaf i Honoraty Cieplińskiej ze Szkoły Podstawowej w Puzdrowie. 

W kategorii uczniowie niepełnosprawni komisja wybrała prace: 
Karola Okroja, Zuzanny Frankowskiej, Łukasza Petka, Jakuba Wendt 
i Alicji Kieruj z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.

AK
Foto: Adam Wróblewski

Sprostowanie
W artykule pt. „Walne zebranie strażaków w Mojuszu” opubli-
kowanym w poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” 
wkradł się błąd. Pan Jerzy Jóskowski był prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Sierakowicach do 7 czerwca 2003 roku, a nie jak napisaliśmy od 
7 czerwca 2003 roku. Pana Jerzego Jóskowskiego, jak i wszystkich 
Czytelników serdecznie przepraszamy za pomyłkę.

Redakcja

szkoła ponadgimnazjalna:
1. Arkadiusz Krefta
2. Alicja Cirocka
3. Dawid Głodowski

Laureaci oprócz dyplomów otrzymali cenne nagrody: aparaty 
fotograficzne, odtwarzacze DVD i mp4 ufundowane przez Urząd 
Gminy w Sierakowicach. 

Eliminacje powiatowe konkursu odbędą się 1 kwietnia w siedzi-
bie Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Naszą gminę repre-
zentować będzie sześcioro uczniów: Adrian Felskowski, Katarzyna 
Cirocka, Bartosz Sadowski, Paweł Wróblewski, Arkadiusz Krefta 
i Alicja Cirocka. 

Tekst i foto: AK

Piątka najlepszych w konkursie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
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W tym roku zakończyły się pięcioletnie kadencje zarządów 
jednostek OSP. Przez cały luty trwały zebrania sprawozdawczo-
wyborcze w gminnych jednostkach straży pożarnej. Największe 
zmiany personalne nastąpiły w jednostkach w Sierakowicach 
i Gowidlinie. 

Pierwsze z zebrań wyborczych odbyło się 5 lutego w Mojuszu. 
Jego przebieg zrelacjonowaliśmy w poprzednim numerze „Wiado-
mości Sierakowickich”. Kolejne odbyło się 12 lutego w Tuchlinie. 
Tu zarząd jednostki się nie zmienił. Prezesem ponownie został 
wybrany Kazimierz Krefta. Pozostały skład zarządu tworzą: Ro-
man Zaworski – naczelnik, Jacek Myszk – gospodarz, Zbigniew 
Migowski – sekretarz i Jerzy Bronk – skarbnik. W skład komisji 

rewizyjnej weszli druhowie: Wojciech Naczk, Zenon Breza i Zdzi-
sław Labuda.  

Tydzień później, 19 lutego, zarząd na koleją kadencję wybierali 
strażacy z Kamienicy Królewskiej. Tu także nie nastąpiły zmiany, 
a jedynie skład zarządu powiększono o dodatkową osobę. Zarząd 
tworzą: Zbigniew Kostuch – prezes, Witold Sobisz – naczelnik, 
Andrzej Marciński – sekretarz, Eugeniusz Bigus – skarbnik, Jan 
Bronk – kronikarz, Mieczysław Cyperski – gospodarz, Zbigniew 
Patelczyk – członek zarządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Małgorzata Bigus, Leszek Jeliński i Łukasz Lejk.

W największej gminnej jednostce – w Sierakowicach – nastąpi-
ły znaczne zmiany w zarządzie. Z funkcji prezesa zrezygnował 

Strażacy wybrali zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych

Zarząd i komisja rewizyjna OSP w Sierakowicach

Zarząd i komisja rewizyjna jednostki w Kamienicy Królewskiej
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Czesław Polejowski, a na to stanowisko został wybrany jego syn 
– Daniel Polejowski. Pozostałe funkcje w zarządzie druhowie powie-
rzyli następującym osobom: Krystian Dułak – wiceprezes, Andrzej 
Bojanowski – naczelnik, Radosław Stenka – zastępca naczelnika, 
Tomasz Polejowski – skarbnik, Elżbieta Gliszczyńska – sekretarz, 
Edward Gliszczyński – gospodarz, Kamil Stenka – kronikarz, Krzysz-
tof Brzeski – członek zarządu. Do komisji rewizyjnej wybrano: 
Bogdana Stencla, Huberta Piotrowskiego i Karola Zwarę. 

Jako ostatni na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się 
druhowie z jednostki w Gowidlinie. Zebranie odbyło się 26 lutego. 
Cztery osoby z dotychczasowego zarządu zrezygnowały z pełnio-
nych funkcji. Są to: Leon Tandek, Brunon Krefta, Mirosław Wenta 
i Czesław Wenta. W ich miejsce gowidlińscy druhowie wybrali 
nowych członków zarządu. Jego skład przedstawia się następują-
co: Andrzej Wenta – prezes, Stefan Cybulla – naczelnik, Ryszard 

Głodowski – skarbnik, Damian Wenta – sekretarz, Henryk Sobisz 
– zastępca naczelnika, Karol Wenta – gospodarz, Wojciech Wenta 
– kronikarz, Marek Brzeski – członek zarządu. Komisję rewizyjną 
tworzą: Andrzej Choszcz, Stanisław Cybulla i Władysław Bigus.  

Wybory zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej 
odbędą się 30 kwietnia (sobota) w strażnicy w Mojuszu. 

Warto dodać, że gminni druhowie już od wielu lat uzyskują 
najwyższe lokaty w corocznej ocenie wszystkich powiatowych 
jednostek OSP. Ocena taka przeprowadzana jest raz w roku. Wyniki 
ubiegłorocznej  kontroli poznaliśmy w styczniu. Po raz kolejny nasze 
jednostki zostały najwyżej ocenione i otrzymały maksymalną ocenę 
5,5. Na dziesięć przeprowadzonych do tej pory konkursów strażacy 
z gminy Sierakowice siedem razy otrzymali najwyższą lokatę. 

AK
Foto: Adam Wróblewski

Zarząd i komisja rewizyjna jednostki w Tuchlinie

Zarząd i komisja rewizyjna OSP w Gowidlinie
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Szkolny konkurs matematyczny w ZSP
16 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  odbył się we-
wnątrzszkolny konkurs matematyczny, w którym mógł wziąć udział 
każdy chętny uczeń pragnący sprawdzić swoje wiadomości i umiejęt-
ności matematyczne. I tak zgłosiło się 36 uczestników: 14 osób z klas 
pierwszych, 6 z  drugich, 13 z  trzecich i 3 osoby z klas czwartych. 

Zadania dla uczniów z poszczególnych grup wiekowych i po-
szczególnych klas były tak ułożone, że każdy uczeń miał takie 
same szanse, by zdobyć maksymalną ilość punktów. 

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył – Piotr Teclaf z klasy III LO, 
drugie – Wojciech Ruszewski z klasy IV TA, zaś trzecie – Mateusz Bob-
kowski z I TA, natomiast na czwartej pozycji znaleźli się: Kamila Wasi-
lewska z II LO a, Agata Naczk z I TA i Aleksander Lewna z I LO. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcom gratu-
lujemy i zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy matematycznej.

Nauczyciele matematyki: 
A. Ludwikowska, E. Szczypior i M. Klinkosz

Wizyta w Portugalii w ramach projektu 
Comenius – „Europa na talerzu”

W dniach od 12 do 19 lutego 2011 roku 
dwie uczennice ZSP w Sierakowicach 
(Anna Kwidzińska i Karolina Tandek) 
wraz z opiekunami (Krystyną Formela, 
Anną Polejowską, Aleksandrą Klaman-
Chmielewską, Dawidem Chmielewskim) wyjechały na tygodniową 
wizytę do Lizbony, stolicy Portugalii, w celu realizacji projektu Come-
nius – „Europa na talerzu”. W wymianie udział brali także uczniowie 
innych partnerskich krajów: Belgii, Rumunii, Francji i Bułgarii.

Po przywitaniu wszystkich zagranicznych gości w Escola Prof-
fessional de Hotelaria e Turismo de Lisboa portugalscy uczniowie 
przedstawili scenkę o tematyce kulinarnej, a lokalny męski chór 
seniorów zaśpiewał tradycyjne pieśni portugalskie. Następnie po-
kazano prezentację o szkole i mieście. Goście dowiedzieli się na 
jakich kierunkach można się kształcić w szkole goszczącej oraz co 
zobaczyć w Lizbonie. Dzień zakończył się poczęstunkiem w szkol-
nej restauracji, na który składały się z portugalskie przysmaki.

Podczas pobytu uczniowie mieli zajęcia w kuchni, gdzie pod bacz-
nym okiem szefa kuchni nauczyli się sporządzać portugalskie dania. 
Podczas warsztatów zorganizowanych przez gospodarzy nauczyli się 
także sporządzać drinki oraz składać serwetki i nakrywać do stołu.

W ciągu tygodnia zwiedzano ciekawe miejsca Lizbony: np. mu-
zeum kawy, najlepszą cukiernię, w której goście skosztowali ciastka, 

a także zabytki takie jak klasztor Hieronimitów. Podczas wypraw 
poruszaliśmy się po brukowanych i stromych uliczkach, po których 
kursowały tramwaje i kolejki linowe. Gości zabrano również na 
krajoznawczą wycieczkę autobusem (jej punktem kulminacyjnym 
był Przylądek Roca – najdalej na zachód wysunięty punkt Europy 
oraz piknik nad oceanem). Podziwiano tam niezwykłe widoki, które 
zapierały dech w piersiach. 

Ostatniego dnia odbył się konkurs na najlepszą dekorację sto-
łu, kompozycję kwiatową i przyrządzenie potrawy regionalnej 
- „Kaczki z ryżem” oraz quiz o Portugalii. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, każdy dawał z siebie wszystko. Ale zwycięzca mógł być 
tylko jeden – tym razem była to Belgia. 

Podczas pobytu pogoda w Portugalii była wyjątkowo deszczowa, ale 
dzięki życzliwości tamtejszych ludzi wyjazd był naprawdę udany.

Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 

w siatkówce dziewcząt i chłopców

23 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
odbył się Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w siatkówce dziewcząt. 
W zawodach wzięły udział zaproszone reprezentacje trzech szkół 
powiatu kartuskiego: ZSZiO Żukowo, ZSZiO Kartuzy, I LO Kartuzy 
i gospodarz ZSP Sierakowice. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała dyrektor ZSP w Siera-
kowicach pani Krystyna Formela. Turniej był rozgrywany systemem 

„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów, plus ewentualnie 
tiebreak do 15 pkt.

Wyniki turnieju: 
I LO Kartuzy – ZSP Sierakowice 2 : 0
ZSZiO Żukowo – ZSZiO Kartuzy 0 : 2
ZSZiO Żukowo – ZSP Sierakowice 0 : 2
ZSZiO Kartuzy – I LO Kartuzy  2 : 1
ZSZiO Kartuzy – ZSP Sierakowice 1 : 2
I LO Kartuzy – ZSZiO Żukowo  2 : 0
I miejsce – I LO Kartuzy
II miejsce – ZSZiO Kartuzy
III miejsce – ZSP Sierakowice
IV miejsce – ZSZiO Żukowo 

Natomiast 25 lutego odbył się Powiatowy Turniej o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
w siatkówce chłopców.

W turnieju wzięły udział dwa zespoły z ZSZiO Kartuzy, repre-
zentacja ZSP z Przodkowa i ZSP z Sierakowic.

Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów, plus ewentualnie tiebreak do 1 5 pkt.

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Karolina i Ania z dyplomami
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Wyniki turnieju:
ZSP Sierakowice – ZSZiO Kartuzy I  1 : 2
ZSP Przodkowo – ZSZiO Kartuzy II 0 : 2
ZSP Przodkowo – ZSZiO Kartuzy I  0 : 2  
ZSZiO Kartuzy II – ZSP Sierakowice 1 : 2
ZSZiO Kartuzy II – ZSZiO Kartuzy I  0 : 2
ZSP Sierakowice – ZSP Przodkowo 2 : 1
I miejsce – ZSZiO Kartuzy I II miejsce – ZSP Sierakowice
III miejsce – ZSZiO Kartuzy II
IV miejsce – ZSP Przodkowo
Najlepsze drużyny zawodów otrzymały pamiątkowe puchary 
i dyplomy z rąk pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach.Turnieje były rozgrywane już po raz trzeci i cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. W rozgrywkach dziewczyn 
i chłopaków wzięło udział razem ok. 80 uczniów. Każdy z uczest-
ników otrzymał wodę do picia i drożdżówkę.

Artur Hewelt

Pokaz doświadczeń chemicznych na 
Uniwersytecie Gdańskim 

Dnia 11 lutego uczniowie ZSP z Sierakowic wybrali się na pokaz 
doświadczeń chemicznych wraz z opiekunkami panią Marzeną 
Majcher oraz panią Iwoną Tesmer. Zajęcia odbywały się na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przywitał nas bardzo miły pan, dr Tomasz Pluciński, który za-
pewnił, że będzie ciekawie – o ile nie zapomni kilku niezbędnych 
substancji. Poczekaliśmy, aż audytorium zapełni się zaciekawionymi 
gośćmi, a w międzyczasie obserwowaliśmy ze zniecierpliwieniem 
każdy ruch sympatycznego wykładowcy. Kiedy się przedstawił, 
uznał, że na pewno liczymy na to, iż pokaże nam jakiś wybuch. 

You can dance po raz czwarty
Drugiego marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odby-
ła się czwarta edycja powiatowego konkursu „You can dance”. Po raz kolejny 
uczniowie zademonstrowali swoje taneczne talenty. Konkurs organizuje się dla 
pasjonatów – uczniów, którzy swoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami wzbo-
gacają nie tylko swoje życie, ale także życie swojego otoczenia. 

W konkursie wzięli udział przedstawiciele ośmiu szkół w dwóch kategoriach 
wiekowych. Gimnazja reprezentowali uczniowie z Kamienicy Szlacheckiej, No-
żyna, Stężycy i Kamienicy Królewskiej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wystąpili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, ZSZiO w Kartuzach oraz repre-
zentacja gospodarzy konkursu – uczniowie ZSP Sierakowice.

Występy uczniów oceniała komisja w składzie: Iwona Laska – instruktor 
i choreograf tańca, Edyta Gawin – instruktor tańca, Barbara Gojtowska – starszy 
instruktor ds. kulturalno-oświatowych sierakowickiego GOK. Przy ocenie brano 
pod uwagę kilka kryteriów: układ choreograficzny, styl i charakter tańca, dobór 
i estetykę kostiumów i rekwizytów oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Ocena występów utalentowanych uczniów nie była zapewne łatwa. Niektórzy 
zaprezentowali  niesamowite umiejętności taneczne, a wszystkie występy były 
bardzo żywiołowe. 

Oczekiwanie na werdykt jury umiliły publiczności występy grup tanecznych 
Paradise z Karsina i grupy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z ZSP 
w Sierakowicach. 

Wyniki konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Kamienica Królewska,
II miejsce – Nożyno,
III miejsce – Stężyca,
IV miejsce – Kamienica Szlachecka;

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – ZSP Sierakowice,
II miejsce – I LO Kartuzy,
III miejsce – ZSZiO Żukowo i ZSZiO Kartuzy.

Tekst i foto: AK

Oczywiście spełnił nasze oczekiwania i podpalił malutką ilość 
substancji – dało to niesamowity huk. Czegoś takiego nie można 
było się spodziewać przy tak małej ilości „magicznego” proszku, 
na który przepisu wykładowca nie chciał nam podać.

Następnie pokazał nam jak z przeźroczystych substancji powstaje 
kolorowa. Wypisał przy tym wzory na tablicy, udowadniając, że 
to naprawdę się stało. 

Otrzymaliśmy także przepis na apteczno-kuchenną wersję re-
akcji zegarowej z wykorzystaniem witaminy C, płynu Lugola oraz 
roztworu skrobi (reakcje Harcourta).

Dowiedzieliśmy się też o istocie „reakcji zegarowych” i zjawiska 
chemiluminesancji w reakcji z luminolem: o dziwo świecenie tego 
roztworu nie ma nic wspólnego z fluorescencją. Fotochemiczna 
substancja ze światłem: luminol (bez ciepła) + perhydrol (utleniacz) 
+ żelazo (aktywator) – w ten sposób otrzymujemy roztwór, który 
świeci. Wykładowca objaśnił też metodę wykrywania słabych 
kwasów za pomocą barwnego roztworu  fenoloftaleiny.

Tych reakcji było naprawdę wiele, więc z pewnością wszystkich 
ich nie opiszę – trzeba to zobaczyć na własne oczy. Mnie osobi-
ście podobały się dwa doświadczenia. Jednym z nich było takie, 
w którym ów nauczyciel sprawił, że przezroczysta substancja 
zamieniała się w kolorową, kiedy nią potrząsnął znów stawała się 

„niewidzialna”, a po krótkim czasie znów była kolorowa. Jednak 
najbardziej podobało mi się, kiedy pan Tomasz z płynów utworzył 
wybuchową „piankę do golenia” – tak to nazwałam. Najbardziej 
wyczekiwaną przez nas chwilą była ta, w której mieliśmy wyjść 
na dwór i zobaczyć siłę wybuchu metanu, jednak z przyczyn mi 
niewiadomych ta atrakcja się nie powiodła. Mimo to było to napraw-
dę fascynujące doświadczenie i zachęcam wszystkich miłośników 
chemii, aby uczestniczyli w takich właśnie pokazach.

Paula Cyra z kl. II a LO

Taniec gimnazjalistów z Kamienicy Królewskiej 
przyniósł im zwycięstwo

Zwycięska grupa ZSP w Sierakowicach
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8 marca w Bibliotece w Gowidlinie 
Tradycyjnie 8 marca czytelniczki i zaprzyjaźnione z biblioteką 
panie spotkały się, żeby wspólnie świętować Dzień Kobiet. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie ze szkoły w Gowidlinie, którzy 
recytowali wiersze, śpiewali i grali na instrumentach. Wśród nich 
byli: Edyta Tandek, która recytowała wiersz „Mówiłam żartem”, 
Urszula Bigus grała na organkach, Maciej Mielewczyk recytował 
wiersz „Stefek Burczymucha” i również grał na organkach, Julia 
Mielewczyk recytowała wiersz „Czarny baran”. Wszystkim uczniom 
bardzo dziękujemy za piękne występy.

Po programie artystycznym zaproszono panie na poczęstunek 
i przy kawie mogły porozmawiać o tradycji kuchni kaszubskiej, 
o której można przeczytać w książce „Ó tim, jak przóde lat Kaszëbi 
warzële. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni” Wiesławy Niemiec. 
Prezentowane były również książki dotyczące współczesnej kuchni, 
między innymi autorki i prezenterki popularnego programu tele-
wizyjnego Ewy Wachowicz. Na zakończenie były życzenia od pani 
Janki Dawidowskiej, kierowniczki Filii w Gowidlinie:

„Każdego roku jest taki dzień, mimo że zimny, to wspaniały jak 
letni sen, choć to tylko dzień marcowy. W takim dniu każdy Wam 
życzy, co tylko może. Ja, korzystając z tej sposobności, życzę Wam 
dużo słońca i radości. Tego. aby wszystko, co sobie wymarzycie, 
spełniło się i żeby szczęście zostało z wami na zawsze”.

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY

Julia Mielewczyk recytowała wiersz „Czarny baran”Pani Janka Dawidowska prezentuje książkę o dawnej kuchni kaszubskiej

Część artystyczna, którą przygotowały dzieciDzień Kobiet w bibliotece w Gowidlinie
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Do 6 kwietnia czekamy na Wasze zdjęcia 
wykonane podczas pobytów Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Polsce. Chcemy je wykorzy-
stać do stworzenia wystawy, która będzie 
towarzyszyć beatyfikacji papieża Polaka. 
Wystawę przygotowuje Biblioteka Pedago-
giczna w Kartuzach. Będzie ją można oglądać 
w maju i czerwcu w Czytelni Biblioteki.

Jeśli masz zdjęcia, które są dla Ciebie 
wyjątkowo ważne i chcesz się nimi podzie-
lić z innymi, przynieś lub prześlij je do nas. 
Krótko uzasadnij, dlaczego wybrałeś te 
właśnie fotografie. Pięćdziesiąt najciekaw-
szych zdjęć wraz z uzasadnieniami posłuży 
do stworzenia wystawy w Bibliotece. Jedna 

ną na adres: andrzej.szulc@podidnkartuzy.pl 
lub waldemar.herzberg@podidnkartuzy.pl. 
W tytule e-maila należy wpisać: „Przeżyjmy 
to jeszcze raz”.

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na 
adres: Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach, 
ul. Słoneczna 3, 83-300 Kartuzy (z dopiskiem: 
Przeżyjmy to jeszcze raz). 

Zdjęcia można także przynieść osobiście 
do Biblioteki Pedagogicznej, ul. Słoneczna 3, 
Kartuzy.

UWAGA! Do zdjęć trzeba koniecznie do-
łączyć wypełniony formularz przekazania. 
Jego treść jest dostępna na stronach www.
podidnkartuzy.pl oraz www.pbwkartuzy.
republika.pl. 

Możliwy zwrot zdjęć w formacie papie-
rowym na życzenie autorów.

(nadesłane)

osoba może dostarczyć maksymalnie 3 
zdjęcia.

Zależy nam szczególnie na uzyskaniu zdjęć, 
które nie były wcześniej publikowane w pra-
sie i pokazują papieskie wizyty nieco inaczej 
niż obrazy mocno już utrwalone w naszej 
pamięci. Do akcji może się przyłączyć każdy. 
Na zdjęcia czekamy do 6 kwietnia 2011 r. 

UWAGA! zdjęcia które zostaną przesłane 
po tym terminie nie będą brane pod uwagę 
przy tworzeniu wystawy, ale będą mogły 
być publikowane na stronach internetowych 
organizatorów akcji.

Gdzie przesłać lub przynieść zdjęcia? 
Zdjęcia można przesłać drogą elektronicz-

Wystawa zdjęć z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski

Przeżyjmy to jeszcze raz

Konkursy 
Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach organizowanych 
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach. 
Pierwszy z nich to konkurs wiedzy o Florianie Ceynowie, drugi to 
konkurs plastyczny „Kaszuby legendą malowane”.

Konkurs wiedzy o Florianie Ceynowie skierowany jest do 
uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej i przebiegać 
będzie w trzech etapach:

I etap – eliminacje gminne odbędą się w Bibliotece Publicznej 
w Sierakowicach 19 kwietnia we wtorek (o szczegóły prosimy 
pytać w naszej bibliotece);

II etap przeprowadzony będzie w Bibliotece w Kartuzach 
w maju;

III etap – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 
podczas wrześniowej uroczystości 10-lecia Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki w Kartuzach.

W konkursie plastycznym „Kaszuby legendą malowane” mogą 
wziąć udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej. Zadanie 
polega na przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej formie 
(oprócz rysunku kredkami) – malarska, wycinanka, papieroplastyka, 
grafika itp., obowiązuje format A3, prace należy obramować. Inspi-
racją mają być utwory: Janusza Mamelskiego – „Legendy kaszub-
skie” i „Bursztynowy skarb” oraz „Legendy ziemi kartuskiej” R.A. 
Reglińskiego. Praca powinna zawierać opis: autora i tytuł legendy 
oraz imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nazwę biblioteki. 
Termin nadesłania prac mija 15 czerwca 2011 r. Ogłoszenie wyni-
ków i rozdanie nagród nastąpi podczas wrześniowych uroczystości 
obchodów 10-lecia działalności biblioteki powiatowej.

Spotkania z Bajką
Ostatnie w tym sezonie Spotkania z Bajką odbyły się po feriach. 
Pięć spotkań, w tym cztery w lutym i jedno w marcu, przygotowali 
uczniowie Gimnazjum w Sierakowicach. Spotkania, tak samo jak 
w poprzednich latach, sprawiły dzieciom wiele radości, zatem bar-
dzo chętnie przychodzą i pytają o kolejne. Panie Małgorzata Płotka 
i Danuta Wereda, które przygotowują młodzież do tych występów 
mogą być dumne ze swoich uczniów. Starannie przygotowane stroje 
i dekoracje tworzą nastrój prawdziwego teatru. Bardzo dziękujemy 
paniom i młodym aktorom za poświęcony czas i zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji.

Kolejne Spotkanie z Bajką w PAŹDZIERNIKU! Zapraszamy dzieci 
i rodziców oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby przygotować 
Spotkanie z Bajką w kolejnym sezonie. W 2012 roku minie 10 lat 

od kiedy rozpoczęliśmy. Dziś pierwsi słuchacze są już studentami. 
Zapraszamy ich i wszystkich chętnych do oglądania archiwalnych 
już zdjęć z poprzednich lat. 

J. Telega

Spotkanie z Bajką – Kopciuszek

Spotkanie z Bajką – W głębokim ciemnym lesie…
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Marcin Rompa odbiera pamiątkową statuetkę

Podziękowanie dla Banku Spółdzielczego 
odebrał jego prezes Roman Dawidowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Gminnego Klubu Sportowego 

w Sierakowicach
W dniu 4 marca w Gminnym  Ośrodku Kultury w Sierakowicach 
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnego Klubu Spor-
towego. Przewodniczącym zebrania został wieloletni członek klubu 
pan Roman Dawidowski. Na zebraniu tym przedstawiono zebranym 
sprawozdanie z działalności klubu, stan finansów klubu (oba za 2010 
rok) oraz planowane wpływy i plan imprez na 2011 rok, a także 
szereg innych zagadnień dotyczących działalności klubu. 

W trakcie dyskusji poruszono wiele tematów, mogących pomóc 
w lepszej działalności klubu. Pan Andrzej Drywa, prezes Klubu, 
poinformował zebranych, iż z przyczyn czysto osobistych jest zmu-
szony zrezygnować z aktywnej działalności, zachowując tę funkcję 
do najbliższych wyborów władz, które odbędą się już w 2012 roku. 
Ponadto poinformował zebranych,  iż zgodnie z decyzją Zarządu 
z dnia 25 lutego 2011 r. wszelkie obowiązki wynikające z funkcji 
prezesa przejął do najbliższych wyborów wiceprezes klubu pan 
Waldemar Formela. Na zakończenie zebrania Zarząd Klubu złożył 
podziękowania wszystkim firmom wspierającym działalność klubu 
i wręczył im symboliczne pamiątki.

SPORT

Zarząd Powiatu Kartuskiego i Gminny Ośrodek Kultury w Sie-
rakowicach zapraszają na XII Powiatowy Przegląd Teatrów 
Szkolnych „Kaszëbskô Bina” – Sierakowice 2011, który od-
będzie się 8 kwietnia 2011 (piątek) o godz. 10.00 w sali sportowej 
w Mojuszu.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach i Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko–Pomorskiego w Sierakowicach zapraszają na elimi-
nacje gminne Konkursu Recytatorskiego „Rodno mowa”  
13 kwietnia 2011 r. (środa) – godz. 10.00. Sala konferencyjna GOK 
Sierakowice.

.
Koła Gospodyń Wiejskich Paczewo, Lisie Jamy i Kamienica Królew-
ska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zapraszają na

Pokaz Stołu Wielkanocnego
oraz 

Świąteczny Kiermasz Wielkanocny
17 kwietnia 2011 (Niedziela Palmowa). Sala konferencyjna GOK 
Sierakowice.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na Rajd 
Nordic Walking „Spacer aktywnym sposobem na zdrowie”. 
29 kwietnia (piątek) . Start: godz. 16.00 . Miejsce: „Dworek na Błotach” 
w Załakowie. Instruktor: Barbara Gojtowska.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach uprzejmie informuje, 

iż uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Opracowanie i przygotowanie wydania albumu 
XXX- lecia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

Sierakowice” 
w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii  rozwoju 

dla małych projektów. 
W związku z powyższym prosimy o kontakt wszystkie 
osoby, będące członkami zespołu w latach 1980-1981 celem 
stworzenia indeksu nazwisk członków zespołu, telefon kon-
taktowy 58 681 62 14, e-mail: gok.sierakowice@gmail.com.

.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
ogłasza nabór 

do Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Sierakowice. 

Wszystkich chętnych muzyków jak również osoby, które chcą 
zdobyć umiejętności gry na instrumentach dętych prosimy o  kon-
takt z naszą placówką, tel. 58 681 62 14, e-mail: gok.sierakowice@
gmail.com.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 ZAPRASZA
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na boisku jak również zawodnikom Samorządu, którzy niespo-
dziewanie pokonali zespół Skibiński, co dało drużynie BAT-u awans 
do półfinału.

W grupie B bezkonkurencyjna okazała się ekipa Firmy Budow-
lanej Damaszk, wygrywając wszystkie mecze w grupie. O drugie 
miejsce, premiujące awans do półfinału, stoczyły bezpośrednią 
walkę ekipy Wodociągów i Policji, ale tu lepszy okazał się zespół 
mundurowych i to oni cieszyli się z awansu.

Pierwszy półfinał rozegrali pomiędzy sobą zawodnicy firmy 
Hydro-Serwis oraz Policji. W tym meczu Policjanci musieli uznać 
wyższość rywala i pozostała im walka o 3 miejsce. 

Drugi półfinał zwyciężyła młoda ekipa Firmy Budowlanej Da-
maszk, pokonując pracowników BAT-u 4:2.

W małym finale stanęły naprzeciw siebie drużyny Policji oraz 
Bat-u. W meczu tym drużyna mundurowych, wspierana przez 
najlepszego zawodnika Turnieju – Tomasza Gawina, rozbiła zespół 
przeciwny 7:0 i tym samym przypadło im III miejsce w turnieju. 
BRAWO!

Mecz finałowy rozegrały między sobą zespoły Hydro-Serwis oraz 
Firmy Budowlanej Damaszk. W regulaminowym czasie gry spotka-
nie zakończyło się remisem 1:1. O tym, kto zostanie Zakładowym 
Mistrzem Piłki Nożnej zdecydowały rzuty karne. O mistrzostwie 
drużyny Hydro-Serwis zadecydował sam właściciel firmy, który, 
po nietrafionym rzucie karnym drużyny przeciwnej, przepięknym 
strzałem zapewnił zwycięstwo swojej firmie i tak poznaliśmy 
zwycięzcę Międzyzakładowego Turnieju Piłki Nożnej. 

Drużyna firmy Hydro-Serwis

Stanisław Mielewczyk, właściciel firmy Hydro-Serwis 
odbiera puchar za I miejsce

Przemawia prezes GKS Andrzej Drywa

☞

Otrzymali je:
Gmina Sierakowice,
Firma „Drywa ” Pana Andrzeja Drywy,    
Firma Elwoz Pana Kazimierza Woźniak,    
Prezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach Pan Roman Da-
widowski,
Firma PPHU TED Pana Tadeusza Parackiego, 
Firma WOD–KAN Pana Grzenkowicza, 
Pani Wioletta Dyszer Prezes Firmy LIS,
Firma STOLKAR Pana Tadeusza Kuczkowskiego, 
Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Pan Józef 
Formela, 
Pan Kazimierz Labuda, 
Pan Dariusz Dawidowski; 
oraz działacze klubu:
Pan Kazimierz Lawrenc, 
Pan Zbigniew Syldatk,
Pan Jarosław Lica, 
Pan Tomasz Stencel,
Pan Ryszard Mróz, 
Pan Leszek Matyka, 
Pan Seweryn Stencel, 
Pan Maciej Wolski,  
Pan Jarosław Węsierski i wielu innych.

W. Formela

Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej
Dnia 27 lutego 2011 r. w hali sportowej sierakowickiego gimna-
zjum Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminnym Klubem Spor-
towym zorganizowali Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej. Do 
rywalizacji zgłosiło się 9 zakładów pracy z terenu naszej gminy: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ELWOZ, Samorząd, Hydro-
Serwis, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne 
i Remontowo-Budowlane „Skibiński”, Komisariat Policji w Siera-
kowicach, Firma Budowlana – Leszek Damaszk, BAT Materiały 
Budowlane.

Zespoły rywalizowały w dwóch grupach, z których to wyłonione 
zostały cztery najlepsze zespoły rywalizujące w półfinałach.

W grupie A wśród pięciu zespołów( tj. Samorząd, Skibiński, Bat, 
ELWOZ) prym wiódł zespół Hydro-Serwis, który na czele z wła-
ścicielem firmy panem Stanisławem Mielewczykiem wygrał trzy 
spotkania oraz jedno zremisował. Tuż za nimi uplasował się zespół 
BAT, który awans zawdzięcza oczywiście swojej dobrej postawie 
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Klasyfikacja końcowa:
1. Hydro-Serwis
2. Firma Budowlana - Leszek Damaszk
3. Komisariat Policji w Sierakowicach
4. BAT Materiały Budowlane

Kolejne zespoły zostały sklasyfikowane na miejscach 5-9: Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-

Dobra passa młodych koszykarek 
i koszykarzy „Bat” Sierakowice

W ostatnim czasie duże postępy poczynili młodzi zawodnicy i za-
wodniczki KS „Bat” Sierakowice, co wymiernie przełożyło się na 
ich wyniki w kolejnych meczach ligi Młodziczek ’98 oraz w rozpo-
czętych rozgrywkach ligi Zuchów ’00 – dziewcząt i chłopców.

Zaczęło się od wyjazdowej wygranej dziewcząt rocznika ’99 
w lidze Młodziczek ’98 z SKS Starogard Gdański 73:57, a następnie 
we własnej hali z drużyną „Bryza” Kolbudy 94:23. W Starogardzie 
zaczęło się nie najlepiej, gdyż dziewczyny z Sierakowic przegrały 
I kwartę 20:12, ale następne „należały” już do nich – kolejno wy-
grane: 18:12; 19:12 i 24:13. Cały mecz zakończył się zdecydowaną 
wygraną naszych koszykarek dzięki bardzo dobrej zespołowej 
obronie oraz dobrej skuteczności w ataku.

Skład drużyny KS „Bat” Sierakowice (w nawiasie liczba zdoby-
tych punktów): 

Makurat Anna (36), Puzdrowska Bibiana (11), Lejk Weronika (11), 
Brzezińska Julia (6), Czaja Jagoda (4), Muńko Weronika (4), Konkel 
Julita (1), Kuchta Paulina, Grzenkowicz Łucja, Domaszk Aldona, 
Smętoch Julia, Górska Roksana, Czaja Sandra.

Następnie dziewczęta, również w lidze Młodziczek ’98, nie dały 
najmniejszych szans drużynie z Kolbud, wygrywając aż 94:23! 
Znowu dała o sobie znać bardzo dobra obrona naszego zespołu, 
o czym świadczą tylko 23 punkty zdobyte przez zespół przyjezdny. 
Dołączając do tego bardzo szybką i skuteczną grę w ataku można 
już było „świętować” kolejny tryumf młodych koszykarek. 

Skład drużyny KS „Bat” Sierakowice (w nawiasie liczba zdoby-
tych punktów): 

Makurat Anna (31), Lejk Weronika (31), Brzezińska Julia (10), Puz-
drowska Bibiana (7), Muńko Weronika (6), Smętoch Julia (4), Czaja 
Jagoda (2), Kuchta Paulina (2), Domaszk Aldona (1), Grzenkowicz 
Łucja, Konkel Julita, Górska Roksana, Czaja Sandra.

Natomiast w niedzielę 13 marca swoje zmagania w lidze Zuchów 
’00 rozpoczęli chłopcy i dziewczynki KS „Bat” Sierakowice, którzy 
na co dzień uczęszczają do klasy usportowionej w Szkole Podsta-
wowej w Sierakowicach.

Chłopcy byli gospodarzami turnieju, w którym oprócz naszej 
drużyny wzięły również udział zespoły: „Korsarz” Gdańsk, GTK 
Gdynia oraz „Bryza” Kolbudy. Nasi koszykarze wygrali wszystkie 

☞

Najlepszy zawodnik turnieju 
– Tomasz Gawin

Najlepszy strzelec 
– Mariusz Naczk

Budowlane „Skibiński”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., Samorząd, ELWOZ, GS „Sch”.

Wyróżnienia indywidualne:
Król Strzelców – Mariusz Naczk z Firmy Budowlanej Leszek 

Damaszk;
Najlepszy Zawodnik Turnieju – Tomasz Gawin, Policja Siera-

kowice;
Najlepszy Bramkarz Turnieju – Grzegorz Lejk z Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego „Skibiński”;
Najstarszy Zawodnik Turnieju – Jerzy Pomałecki z Przedsiębior-

stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Półfinały:

Hydro-Serwis – Policja 4:1
BAT – Firma Budowlana 2:4

Mecz o III miejsce:
BAT – Policja 0:7

Finał:
Firma Budowlana Leszek Damaszk – Hydro-Serwis   1:1   (k.1:3)

W turnieju takim nie liczy się brak umiejętności piłkarskich czy 
miejsce w klasyfikacji, a sportowa rywalizacja przedstawicieli firm. 
To oni dostarczyli sobie jak i kibicom dobrej zabawy oraz dużej 
dawki emocji do samego końca!

Szczególne podziękowania dla Firm za udział w Turnieju!
Do zobaczenia wkrótce!
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Powiatowa Gimnazjalna 
Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 

– sezon 2010/11
W poniedziałek 15 marca zakończyła się VII edycja Gimnazjalnej 
Ligi Piłki Siatkowej - najbardziej prestiżowych rozgrywek spor-
towych w naszym powiecie na etapie gimnazjalnym. Rozgrywki 
trwały prawie pięć miesięcy, udział w nich wzięło 12 drużyn, 
które rozegrały 48 meczów. Taka ilość meczów to nie tylko czas 
poświęcony przez trenerów dla swoich podopiecznych, ale także 
koszty przejazdów, organizacja spotkań, itp. Dlatego trzeba docenić 
fakt, iż dyrektorzy szkół decydują się wystawiać drużyny do roz-
grywek, bo bez ich zgody zorganizowanie takiego przedsięwzięcia 
nie byłoby możliwe.

Rozgrywki od siedmiu lat organizuje klub sportowy „BAT” Siera-
kowice przy pomocy Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Dlatego 
na turnieju finałowym, który odbył się w Kartuzach w Gimnazjum 
nr 1 (dzięki gościnności pani dyrektor Bogusławy Ustowskiej), 
obecna była przedstawicielka starostwa Aleksandra Kuczkowska, 
która razem z Dariuszem Zelewskim (wiceprezesem ds. siatkówki 
w KS BAT Sierakowice) i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kartuzach wręczała nagrody i podziękowania dla trenerów 
prowadzących zespoły. 

Jakie były w tym roku rezultaty? Oto one:

LIGA DZIEWCZĄT 

GRUPA  A 
Poz. Zespół  Pkt. Mecze  Zw. Por. Sety + Sety - MAŁE  PUNKTY

1. Chmielno 18 6 6 0 18 0 450-225  (+225)
2. Przodkowo 10 6 3 3 11 11 438-469  (-31)
3. Kartuzy II 4 6 2 4 8 16 419-534  (-115)
4. Żukowo I  4 6 1 5 6 16 423-502  (-79)

TERMINARZ GRUPY „A”: 

I RUNDA: 25 – 29 X 2010

ŻUKOWO  I CHMIELNO (-9,-9,-8) 0:3
PRZODKOWO KARTUZY II (-14,11,16,17) 3:1

II RUNDA: 2 – 5 XI 2010

KARTUZY II ŻUKOWO  I (-11,23,-23,-18) 1:3
CHMIELNO PRZODKOWO  (9,12,14) 3:0

III RUNDA:   15 – 19 XI 2010

KARTUZY II CHMIELNO (-10,-12,-10) 0:3
 PRZODKOWO ŻUKOWO I (25,23,-26,20) 3:1

IV RUNDA: 29 XI – 3. XII 2010

KARTUZY II PRZODKOWO (-13,-23,17,16,10) 3:2
CHMIELNO ŻUKOWO I (11,16,19) 3:0 ☞

swoje mecze i tym samym awansowali do półfinału rozgrywek 
o Mistrzostwo Województwa w tej kategorii wiekowej. Następne 
miejsca zajęli w kolejności: „Korsarz” Gdańsk, GTK Gdynia i „Bryza” 
Kolbudy. Trenerami zespołu są Dariusz Kolka i Michał Woźniak. 

Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się następująco:
„Korsarz” Gdańsk – „Bat” Sierakowice  17:37
GTK Gdynia – „Bryza” Kolbudy  32:14

„Korsarz” Gdańsk – GTK Gdynia  17:13
„Bat” Sierakowice – „Bryza” Kolbudy 33:19
„Korsarz” Gdańsk – „Bryza” Kolbudy  31:5
„Bat” Sierakowice – GTK Gdynia  50:8

Skład drużyny KS „Bat” Sierakowice:
Bronk Mateusz, Czaja Mateusz, Formela Szymon, Jóskowski Damian, 
Kolka Konrad, Kuczkowski Dominik, Młyński Kamil, Polejowski 
Paweł, Smentoch Bartek, Wolski Tomasz, Wrzeszcz Dominik, 
Stencel Eryk

Dziewczynki rocznika 2000 swoje zmagania w lidze Zuchów ’00 
rozpoczęły na turnieju w Kartuzach, gdzie bezapelacyjnie wygrały 
wszystkie swoje mecze i pewnie awansowały do turnieju półfina-
łowego rozgrywek o Mistrzostwo Województwa. W pokonanym 
polu nasze zawodniczki zostawiły kolejno dwie drużyny: „Tropsa” 

Kartuzy oraz drużynę „Bryzy” Kolbudy. Trenerkami zespołu są 
Magdalena Makurat i Iwona Kulwikowska. 

Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się następująco:
Trops I Kartuzy – Trops II Kartuzy  77:23
Bat Sierakowice – Bryza Kolbudy  90:12
Trops I Kartuzy – Bat Sierakowice  23:83
Trops II Kartuzy – Bryza Kolbudy  19:18
Trops I Kartuzy – Bryza Kolbudy  50:22
Bat Sierakowice – Trops II Kartuzy  91:10

Skład drużyny KS „Bat” Sierakowice:
Makurat Anna, Brzezińska Julia, Cyperska Monika, Dominik Marta, 
Grzenkowicz Łucja, Karczewska Kaja, Lewna Karolina, Prena Do-
minika, Pufelska Wiktoria, Rejmak Patrycja, Szultka Julia

Z powodu choroby w rozgrywkach Zuchów ’00 nie mogli wy-
stąpić: Jakub Bigus, Maja Formela oraz Julia Stencel.

Więcej informacji na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.pozkosz.com, natomiast tabele, statystyki i terminarze są 
dostępne na stronie: www.pozkosz.ligi.pl. 

Rafał Makurat
Foto: archiwum Autora 
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V RUNDA: 13 – 17  XII  2010

ŻUKOWO  I  KARTUZY II (12,-26,17,-15,-13) 2:3
PRZODKOWO CHMIELNO (-10,-15,-18) 0:3

VI RUNDA: 10 – 14  I  2010

ŻUKOWO  I PRZODKOWO (-13,-25,-18) 0:3
CHMIELNO  KARTUZY II (15,10,18) 3:0   

GRUPA  B
Poz. Zespół  Pkt. Mecze  Zw. Por. Sety + Sety - MAŁE  PUNKTY

1.  Sierakowice 14 6 5 1 17 9 580-500 (+80)
2.  Kartuzy 13 6 4 2 15 7 513-433  (+70)
3.  Gowidlino 9 6 3 3 12 11 473-473  ( 0 )
4.  Żukowo II 0 6 0 6 1 18 325-475  (-150)

TERMINARZ  GRUPY „B”: 

I RUNDA: 25 – 29 X 2010

ŻUKOWO II KARTUZY I (-18,-22,-16) 0:3
SIERAKOWICE GOWIDLINO (-20,21,17,-18,11) 3:2

II RUNDA: 2 – 5 XI 2010

KARTUZY I SIERAKOWICE (-23,18,-23,22,-11) 2:3
ŻUKOWO II GOWIDLINO (-17,-15,-17)        0:3

III RUNDA:   15 – 19 XI 2010

KARTUZY I  GOWIDLINO (19,18,22) 3:0
ŻUKOWO II SIERAKOWICE (-21,-14,-19) 0:3

IV RUNDA: 29 XI – 3. XII 2010

KARTUZY I ŻUKOWO II (16,22,15) 3:0
GOWIDLINO SIERAKOWICE (-23,19,-4,18,13) 3:2

V RUNDA: 13 – 17 XII  2010

SIERAKOWICE  KARTUZY I  (19,-22,23,17) 3:1
GOWIDLINO  ŻUKOWO II (18,15,16) 3:0

VI RUNDA: 10 – 14 I  2010

SIERAKOWICE ŻUKOWO II (12,13,-25,12) 3:1
GOWIDLINO KARTUZY I  (-23,-12,22,-13) 1:3

PÓŁFINAŁY:

I MECZE: 14 – 18 II 2011 
KARTUZY  I CHMIELNO  0:3
PRZODKOWO SIERAKOWICE   1:3
II MECZE: 21 – 25 II 2011   
CHMIELNO KARTUZY  I 3:0
SIERAKOWICE PRZODKOWO 3:0

FAZA FINAŁOWA (14 marca, Kartuzy):

MECZ O  III  MIEJSCE:
KARTUZY  I PRZODKOWO  3:1
FINAŁ:  
CHMIELNO SIERAKOWICE 3:0

TURNIEJ  O  MIEJSCA  5-8  (Kartuzy, 4 marca 2011 r.)

I  KOLEJKA
ŻUKOWO II KARTUZY II 0:2
ŻUKOWO  I GOWIDLINO                0:2
II  KOLEJKA
ŻUKOWO  I ŻUKOWO II 2:0
KARTUZY II GOWIDLINO 2:1
III  KOLEJKA
ŻUKOWO II GOWIDLINO 1:2
ŻUKOWO I KARTUZY II             0:2

Poz. Zespół Pkt. Sety + Sety -

5. Kartuzy II 6 6 1
6. Gowidlino 5 5 3
7. Żukowo I 2 2 4
8. Żukowo II 1 1 6

LIGA CHŁOPCÓW: 

I RUNDA: 25 – 29 X 2010

PRZODKOWO GOWIDLINO 1:3
KLUKOWA HUTA SIERAKOWICE 3:0

II RUNDA:   15 – 19 XI 2010

KLUKOWA HUTA GOWIDLINO 3:2
SIERAKOWICE PRZODKOWO 3:0

II miejsce dla dziewcząt z Sierakowic

III miejsce - chłopcy z Sierakowic

Wicemistrzowie z Gowidlina

☞
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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: 
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

III RUNDA: 29 XI – 3. XII 2010

SIERAKOWICE  GOWIDLINO 3:1
 KLUKOWA HUTA  PRZODKOWO 3:0

IV RUNDA: 13 – 17 XII  2010

GOWIDLINO PRZODKOWO 3:0
SIERAKOWICE KLUKOWA HUTA 2:3

V RUNDA: 10 – 14 I 2011

GOWIDLINO KLUKOWA HUTA 3:2
PRZODKOWO SIERAKOWICE 0:3

VI RUNDA: 7 – 11  II  2011

PRZODKOWO KLUKOWA HUTA 1:3

GOWIDLINO SIERAKOWICE 3:0

Poz. Zespół  Pkt. Mecze  Zw. Por. Sety + Sety -

1.  Klukowa Huta 14 6 5 1 17 8
2.  Gowidlino 12 6 4 2 15 9
3.  Sierakowice 10 6 3 3 11 10

4.  Przodkowo 0 6 0 6 2 18

W rozgrywkach chłopców walka była zacięta do ostatniego meczu, 
ale ostatecznie najlepszy okazał się zespół z Klukowej Huty, pro-
wadzony przez trenera Janusza Chmurzyńskiego. Tytuł wicemi-
strza przypadł zespołowi z Gowidlina, trenowanemu przez Pawła 
Staszka, a najniższe podium zdobyli chłopcy z Sierakowic pod 
opieką Wioletty Kuchta. Poniżej przedstawiamy składy, w jakich 
drużyny wystąpiły:

KLUKOWA HUTA: Kamil Wolski, Witold Tomaczkowski, Jakub 
Czaja, Mateusz Zaborowski, Krzysztof Piwowarski, Krystian Szu-
list, Krzysztof Tomaczkowski, Piotr Matyjasik, Szymon Zaworski, 
Mateusz Szyca, Paweł Jenk.

GOWIDLINO: Kamil Okuniewski, Robert Konkel, Bartłomiej La-
buda, Piotr Labuda, Damian Grucza, Marek Wenta, Robert Szyca, 
Karol Bronk, Oskar Paracki.

SIERKOWICE: Jakub Płotka, Robert Pioch, Damian Nastały, 
Kamil Grota, Maciej Cyperski, Szymon Bobkowski, Bartek Lesz-
czyński, Jakub Leszczyński, Mateusz Pawelczyk, Damian Kolke, 
Igor Tarasiuk, Patryk Furman.

W rozgrywkach dziewcząt liga od lat jest zdominowana przez 
zespół z Chmielna - tak też było w tym roku. Wieloletnia praca tre-
nera Macieja Stefanowskiego przynosi znakomite rezultaty - dziew-
częta były poza zasięgiem reszty ekip. Drugie miejsce wywalczyły 
prowadzone przez Joannę Bińkowską dziewczęta z Sierakowic, 
a trzecie podopieczne Arlety Zamorowskiej-Czujko z Kartuz.

CHMIELNO: Joanna Kwidzińska, Jowita Adamczyk, Michalina 
Puzdrowska, Joanna Piotrowiak, Kinga Gizela, Karolina Wołoszyk, 
Karolina Kanka, Patrycja Bela, Nikola Madej, Justyna Kręczkowska, 
Paulina Lubecka, Daria Reszka.

SIERAKOWICE: Mirela Treder, Karolina Jóskowska, Dorota Ci-
chosz, Kinga Teclaf, Anna Mielewczyk, Kornelia Pyszka, Karolina 
Polejowska, Natalia Malek, Angelika Labuda, Dorota Jóskowska, 
Martyna Bobkowska.

KARTUZY I: Martyna Byczkowska, Monika Gallas, Dominika 
Grot, Katarzyna Hirsz, Magdalena Lejk, Emiliana Roszkowska, 
Marta Stolc, Agata Zaremba, Weronika Kotkowska.

Ogromne podziękowania należą się również osobom pracu-
jącym z pozostałymi drużynami, które brały udział w rozgryw-
kach: Anecie Hewelt i Krzysztofowi Królowi (Przodkowo), Annie 
Walendziak (Kartuzy II), Joannie Swenda i Katarzynie Szumale 
(Żukowo I i II).

Paweł Staszek
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SPRZEDAM

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

Kozie mleko w cenie 4 zł za litr, 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.

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

Profesjonalne filmowanie imprez, 

nowatorskie metody filmowania i montażu, 

fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035.

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

CSBTV z nową ramówką na wiosnę 
Jeszcze więcej z regionu i o regionie – tak w skrócie można 
podsumować nową wiosenną ramówkę telewizji CSBTV, 
obowiązującą od 21 marca. Zgodnie  z zapowiedziami stacja 
wprowadziła więcej własnych produkcji oraz zwiększyła 
ilość godzin programu na żywo.

Co warte podkreślenia, bardzo zróżnicowany jest format 
i zakres tematyczny nowych pozycji programowych, od mu-
zycznych („Zakrąconé w tuńcu” – program prezentujący zespoły 
folklorystyczne oraz „Familiowi granié”), przez kulinarne („Farwë 
kùchni”, czyli „Kolory kuchni”, w których członkinie Kół Gospo-
dyń Wiejskich w apetyczny sposób prezentować będą przepisy 
na tradycyjne pomorskie potrawy) i historyczne („Kaszubi na 
frontach II wojny światowej” – cykl rozmów Eugeniusza Pryczkow-
skiego ze „świadkami historii”) po rolnicze („Poradnik rolniczy”, 
tygodnik przedstawiający najważniejsze i aktualne porady dla 

rolników – jak złożyć wniosek o unijną dotację, jak kolczykować 
zwierzynę itd. – oraz bieżące wiadomości, np. ceny skupu pro-
duktów rolniczych).

Nowa ramówka to także sygnał CSBTV, że stacja adresuje 
swój program do wszystkich mieszkańców Pomorza, nie tylko 
Kaszubów. Oprócz programów przedstawiających piękno ziemi 
kaszubskiej (np. „Na swoim” prezentujący kaszubskie wsie) nie 
brakuje bowiem informacji np. z Kociewia, które pojawiają się już 
nie tylko w serwisie informacyjnym, ale także w cotygodniowym 

„Magazynie Kociewskim”.
CSBTV stawia także na szeroko rozumianą rozrywkę 

– poranny program na żywo został wydłużony z 1 do 2 go-
dzin, a program z przesyłanymi przez widzów życzeniami 
i pozdrowieniami – „Wszystkiego najlepszego” – zamiast 
raz w tygodniu będzie emitowany codziennie. Nie zmieniły 
się za to godziny emisji jednych z najbardziej popularnych pozycji 
w ofercie stacji – bajki dla dzieci „Przygody Skrzata Dawida” oraz 
filipińskiej telenoweli „Skazani na miłość”. Przypomnijmy, że jed-
nym ze źródeł ich sukcesu jest oryginalna emisja – z kaszubskim 
lektorem i polskimi napisami.

Na koniec dodajmy, że kaszubska stacja nie zapomina o swojej 
misji i aspekcie edukacyjnym – przed zbliżającym się Narodowym 
Spisem Powszechnym emitować będzie cykl publicystyczny „Studio 
spisowe”, przygotowujący widzów do właściwego udziału w tym 
ważnym wydarzeniu.

Najważniejsze programy w nowej ramówce CSBTV:

Domôcëzna – magazyn kaszubski (niedziela, godz. 8.30)
Familiowi granié – magazyn muzyczny (niedziela, godz. 16.00)
Farwë kùchni – regionalny magazyn kulinarny (sobota, godz. 9.15)
Informacje – główne wydanie (poniedziałek–piątek, godz. 18.00)
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
(sobota, godz. 17.30)
Kaszubi/Studio spisowe – cykl publicystyczny (niedziela, 
godz. 15.00)
Magazyn kociewski – magazyn informacyjno-społeczny (niedziela, 
godz. 8.45)
Na swoim – program krajoznawczy (sobota, godz. 17.15)
O tym i owym – magazyn poranny (poniedziałek–piątek, godz. 
11.00)
Pogoda – poniedziałek–piątek, godz. 18.15
Poradnik rolniczy – magazyn dla rolników (niedziela, godz. 9.00)
Przygody Skrzata Dawida – bajka dla dzieci (codziennie, godz. 
8.00 i 19.00)
Schlesien Jurnal – magazyn społeczny mniejszości niemieckiej 
(niedziela, godz. 14.30)
Skazani na miłość – telenowela filipińska (poniedziałek–piątek, 
godz. 17.00, premiera: wtorek/piątek, godz. 20.15)
Sport raport – magazyn sportowy (poniedziałek/środa/piątek, 
godz. 18.20)
Świat wokół nas – program publicystyczny (poniedziałek–piątek, 
godz. 18.25)
Wiadła – skrót informacji, (poniedziałek–piątek, godz. 18.40)
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS (poniedziałek–piątek, 
godz. 8.30, wydanie finałowe: sobota, godz. 19.30)
Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny program muzyczny (nie-
dziela, godz. 14.15)
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magazyn kulinarny 22:00 Informacje – główne wydanie 22:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 22:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
22:40 Wiadła – skrót informacji 22:45 Poradnik rolniczy – 
powtórka 23:00 Nieznana Europa – film podróżniczy 23:30 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Czwartek 7 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 41) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 14) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ma-
gazyn kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:25 
Pogoda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport 
raport – magazyn sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn poranny 
17:00 Skazani na miłość (odc. 41) – telenowela filipińska 
17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 18:00 
Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Na Wiadła – skrót informacji 18:45 Na swoim – pro-
gram krajoznawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
14) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn 
muzyczny 20:15 Kaszubi / Studio spisowe 21:15 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 21:30 Wszyst-
kiego najlepszego – życzenia SMS 22:00 Informacje – główne 
wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Na swoim – program krajoznawczy 23:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Piątek 8 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 41) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 14) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ka-
szubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
09:25 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy 
11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym 
i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 
41) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Magazyn kociewski – 
magazyn informacyjno-społeczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 14) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 

– magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 42) – tele-
nowela filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 21:30 Familiowi granié – magazyn muzyczny 22:00 Infor-
macje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 
22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat wokół 
nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót informacji 
22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny mniejszości 
niemieckiej 23:00 Familiowi granié – magazyn muzyczny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Sobota 9 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 42) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 14) – bajka dla dzieci 
08:30 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 09:15 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:30 Nieznana Europa 

– film podróżniczy 09:55 Oko na morze – film przyrodniczy 
10:00 Rozmowy o tym i owym 10:55 Sport raport – magazyn 
sportowy 11:00 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 
11:15 Dzika przyroda –  film dokumentalny 12:30 Skazani na 
miłość (odc. 42) – telenowela filipińska 13:15 Hity Radia Ka-
szëbë – program muzyczny 14:00 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 14:30 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 
15:00 Nieznana Europa – film podróżniczy15:30 Rozmowy o 
tym i owym 16:30 Skazani na miłość (odc. 42) – telenowela fili-
pińska 17:15 Na swoim – program krajoznawczy 17:30 Kaszubi 
na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 17:45 
SNWC – program rozrywkowy 18:00 Kalejdoskop Pomorski 

– informacyjny przegląd tygodnia 18:30 Zakazane historie 
– program dokumentalny 18:45 Farwë kùchni – regionalny 
magazyn kulinarny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 14) 

– bajka dla dzieci 19:30 Wszystkiego najlepszego - Finał ☞

Piątek 1 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 39) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 12) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ka-
szubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
09:25 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy 
11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym 
i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 
39) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Magazyn kociewski – 
magazyn informacyjno-społeczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 12) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 

– magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 40) – tele-
nowela filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 21:30 Familiowi granié – magazyn muzyczny 22:00 
Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Sobota 2 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 40) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 12) – bajka dla dzieci 
08:30 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 09:15 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:30 Nieznana Europa 

– film podróżniczy 09:55 Oko na morze – film przyrodniczy 
10:00 Rozmowy o tym i owym 10:55 Sport raport – magazyn 
sportowy 11:00 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 
11:15 Dzika przyroda –  film dokumentalny 12:30 Skazani na 
miłość (odc. 38) – telenowela filipińska 13:15 Hity Radia Ka-
szëbë – program muzyczny 14:00 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 14:30 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 
15:00 Nieznana Europa – film podróżniczy15:30 Rozmowy o 
tym i owym 16:30 Skazani na miłość (odc. 40) – telenowela 
filipińska 17:15 Na swoim – program krajoznawczy 17:30 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
17:45 SNWC – program rozrywkowy 18:00 Kalejdoskop 
Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia 18:30 Zakazane 
historie – program dokumentalny 18:45 Farwë kùchni – regio-
nalny magazyn kulinarny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
12) – bajka dla dzieci 19:30 Wszystkiego najlepszego - Finał 
– życzenia SMS 21:00 SNWC – program krajoznawczy 21:15 
Hity Radia Kaszëbë na weekend – program muzyczny 23:15 
Przyroda Pomorza – program ekologiczny 23:40 Kalejdoskop 
Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia

Niedziela 3 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.40) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 
08:30 Domôcëzna – magazyn kaszubski 08:45 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:00 Po-
radnik rolniczy – magazyn dla rolników 09:15 Hity Radia 
Kaszëbë – program muzyczny 10:00 Na swoim – program 
krajoznawczy 10:15 SNWC – program rozrywkowy 10:30 
Jest takie miejsce – program krajoznawczy 10:45 Zakaza-
ne historie – program dokumentalny 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - Finał – życzenia SMS12:30 Skazani na miłość 
(odc. 40) – telenowela filipińska 13:15 Dzika przyroda – film 
dokumentalny 14:15 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny 
program muzyczny 14:30 Schlesien Journal – magazyn 
społeczny mniejszości niemieckiej 14:45 Jest takie miejsce 

– program krajoznawczy 15:00 Kaszubi / Studio spisowe 
16:00 Familiowi granié – magazyn muzyczny 16:30 Kalej-
doskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia 17:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
17:15 Domôcezna – magazyn kaszubski 17:30 Skazani na 

miłość (odc. 40) – telenowela filipińska18:15 Magazyn ko-
ciewski – magazyn informacyjno-społeczny 18:30 Poradnik 
rolniczy – magazyn dla rolników 18:45 Zakrąconé w tuńcu 

– folklorystyczny program muzyczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 
na niedzielę – program muzyczny 20:15 Schlesien Journal – 
magazyn społeczny mniejszości niemieckiej 20:30 Kaszubi / 
Studio spisowe 21:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – ży-
czenia SMS 23:00 Na swoim – program krajoznawczy 23:15 
Kalejdoskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia

Poniedziałek 4 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.40) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 
Przyroda Pomorza – program ekologiczny 09:25 Pogoda dla 
Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O tym i owym – 
magazyn poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn poran-
ny powtórka 17:00 Skazani na miłość (odc.40) – telenowela 
filipińska 17:45 Na swoim – program krajoznawczy 18:00 
Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 18:20 Sport raport – magazyn sportowy 18:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Domôcëzna – magazyn kaszubski 19:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 19:30 
Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 Skazani na 
miłość (odc. 40) – telenowela filipińska 21:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 21:30 Przyroda Pomorza – pro-
gram ekologiczny 22:00 Informacje – główne wydanie 22:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 22:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
22:40 Wiadła – skrót informacji 22:45 Domôcëzna – magazyn 
kaszubski 23:00 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Wtorek 5 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.40) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Fami-
liowi granié – magazyn muzyczny 09:25 Pogoda dla Pomorza 
i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport raport – magazyn 
sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 
15:00 O tym i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na 
miłość (odc. 40) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce 

– program krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 
18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat wokół nas 
– program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót informacji 
18:45 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny program 19:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 19:30 
Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 Skazani na 
miłość (odc. 41) – telenowela filipińska 21:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 21:30 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 22:00 Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda 
dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat wokół nas – program pu-
blicystyczny 22:40 Wiadła – skrót informacji 22:45 Schlesien 
Journal – magazyn społeczny mniejszości niemieckiej 23:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Środa 6 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 41) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 13) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:25 Pogoda dla 
Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O tym i owym 

– magazyn poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życze-
nia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 41) – telenowela 
filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 
18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn sportowy 18:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Poradnik rolniczy – magazyn dla rolników 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 14) – bajka dla dzieci 
19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 Skazani 
na miłość (odc.41) – telenowela filipińska 21:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 21:30 Farwë kùchni – regionalny 
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– życzenia SMS 21:00 SNWC – program krajoznawczy 
21:15 Hity Radia Kaszëbë na weekend – program muzyczny 
23:15 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 23:40 Kalej-
doskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia

Niedziela 10 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 42) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 15) – bajka dla dzieci 
08:30 Domôcëzna – magazyn kaszubski 08:45 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:00 Po-
radnik rolniczy – magazyn dla rolników 09:15 Hity Radia 
Kaszëbë – program muzyczny 10:00 Na swoim – program 
krajoznawczy 10:15 SNWC – program rozrywkowy 10:30 
Jest takie miejsce – program krajoznawczy 10:45 Zakaza-
ne historie – program dokumentalny 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - Finał – życzenia SMS12:30 Skazani na miłość 
(odc. 42) – telenowela filipińska 13:15 Dzika przyroda – film 
dokumentalny 14:15 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny 
program muzyczny 14:30 Schlesien Journal – magazyn 
społeczny mniejszości niemieckiej 14:45 Jest takie miejsce 

– program krajoznawczy 15:00 Kaszubi / Studio spisowe 
16:00 Familiowi granié – magazyn muzyczny 16:30 Kalej-
doskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia 17:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
17:15 Domôcezna – magazyn kaszubski 17:30 Skazani na 
miłość (odc. 42) – telenowela filipińska18:15 Magazyn ko-
ciewski – magazyn informacyjno-społeczny 18:30 Poradnik 
rolniczy – magazyn dla rolników 18:45 Zakrąconé w tuńcu 

– folklorystyczny program muzyczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 15) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 
na niedzielę – program muzyczny 20:15 Schlesien Journal – 
magazyn społeczny mniejszości niemieckiej 20:30 Kaszubi / 
Studio spisowe 21:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – ży-
czenia SMS 23:00 Na swoim – program krajoznawczy 23:15 
Kalejdoskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia

Poniedziałek 11 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 42) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 15) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 
Przyroda Pomorza – program ekologiczny 09:25 Pogoda dla 
Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O tym i owym – 
magazyn poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn poran-
ny powtórka 17:00 Skazani na miłość (odc. 42) – telenowela 
filipińska 17:45 Na swoim – program krajoznawczy 18:00 
Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 18:20 Sport raport – magazyn sportowy 18:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Domôcëzna – magazyn kaszubski 19:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 15) – bajka dla dzieci 19:30 
Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 Skazani na 
miłość (odc. 42) – telenowela filipińska 21:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 21:30 Przyroda Pomorza – pro-
gram ekologiczny 22:00 Informacje – główne wydanie 22:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 22:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
22:40 Wiadła – skrót informacji 22:45 Domôcëzna – magazyn 
kaszubski 23:00 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Wtorek 12 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.42) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 15) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Fami-
liowi granié – magazyn muzyczny 09:25 Pogoda dla Pomorza 
i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport raport – magazyn 
sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 
15:00 O tym i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani 
na miłość (odc. 42) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie 
miejsce – program krajoznawczy 18:00 Informacje – główne 
wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny pro-
gram 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 15) – bajka dla 
dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 
Skazani na miłość (odc. 43) – telenowela filipińska 21:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 21:30 Familiowi 
granié – magazyn muzyczny 22:00 Informacje – główne 
wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Kaszubi na frontach II Wojny 
Światowej – cykl dokumentalny 23:30 Wszystkiego najlep-
szego – życzenia SMS

Środa 13 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 43) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 15) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:25 Pogoda dla 
Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O tym i owym 

– magazyn poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życze-
nia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 43) – telenowela 
filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 
18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn sportowy 18:25 Świat 

wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Poradnik rolniczy – magazyn dla rolników 
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 16) – bajka dla dzieci 
19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 Skazani 
na miłość (odc.43) – telenowela filipińska 21:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 21:30 Farwë kùchni – regionalny 
magazyn kulinarny 22:00 Informacje – główne wydanie 22:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 22:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
22:40 Wiadła – skrót informacji 22:45 Poradnik rolniczy – 
powtórka 23:00 Nieznana Europa – film podróżniczy 23:30 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Czwartek 14 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 43) – telenowela filipińska 08:00 
Przygody Skrzata Dawida (odc. 16) – bajka dla dzieci 08:30 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:25 Pogoda 
dla Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport raport – 
magazyn sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn poranny 
13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 13:30 Teleza-
kupy 15:00 O tym i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na 
miłość (odc. 43) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce 

– program krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 
18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat wokół nas – 
program publicystyczny 18:40 Na Wiadła – skrót informacji 
18:45 Na swoim – program krajoznawczy 19:00 Przygody 
Skrzata Dawida (odc. 16) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia 
Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 Kaszubi / Studio spisowe 
21:15 Magazyn kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 
21:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 22:00 Infor-
macje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 
22:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła 

– skrót informacji 22:45 Na swoim – program krajoznawczy 
23:00 Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumen-
talny 23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Piątek 15 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 43) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 16) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ka-
szubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
09:25 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy 
11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym 
i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 
43) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Magazyn kociewski – 
magazyn informacyjno-społeczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 16) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 

– magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 44) – tele-
nowela filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 21:30 Familiowi granié – magazyn muzyczny 22:00 
Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Sobota 16 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 44) – telenowela filipiń-
ska08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 16) – bajka dla 
dzieci 08:30 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 09:15 
Farwë kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:30 Nie-
znana Europa – film podróżniczy 09:55 Oko na morze – film 
przyrodniczy 10:00 Rozmowy o tym i owym 10:55 Sport ra-
port – magazyn sportowy 11:00 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 11:15 Dzika przyroda –  film dokumentalny 
12:30 Skazani na miłość (odc. 44) – telenowela filipińska 
13:15 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 14:00 
Familiowi granié – magazyn muzyczny 14:30 Przyroda Po-
morza – program ekologiczny 15:00 Nieznana Europa – film 
podróżniczy15:30 Rozmowy o tym i owym 16:30 Skazani 
na miłość (odc. 44) – telenowela filipińska 17:15 Na swoim 

– program krajoznawczy 17:30 Kaszubi na frontach II Wojny 
Światowej – cykl dokumentalny 17:45 SNWC – program 
rozrywkowy 18:00 Kalejdoskop Pomorski – informacyjny 
przegląd tygodnia 18:30 Zakazane historie – program 
dokumentalny 18:45 Farwë kùchni – regionalny magazyn 
kulinarny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 16) – bajka 
dla dzieci 19:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – życzenia 
SMS 21:00 SNWC – program krajoznawczy 21:15 Hity Radia 
Kaszëbë na weekend – program muzyczny 23:15 Przyroda 
Pomorza – program ekologiczny 23:40 Kalejdoskop Pomor-
ski – informacyjny przegląd tygodnia

Niedziela 17 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 44) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 17) – bajka dla dzieci 
08:30 Domôcëzna – magazyn kaszubski 08:45 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:00 Po-
radnik rolniczy – magazyn dla rolników 09:15 Hity Radia 
Kaszëbë – program muzyczny 10:00 Na swoim – program 
krajoznawczy 10:15 SNWC – program rozrywkowy 10:30 
Jest takie miejsce – program krajoznawczy 10:45 Zakaza-

ne historie – program dokumentalny 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - Finał – życzenia SMS12:30 Skazani na miłość 
(odc. 44) – telenowela filipińska 13:15 Dzika przyroda – film 
dokumentalny 14:15 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny 
program muzyczny 14:30 Schlesien Journal – magazyn 
społeczny mniejszości niemieckiej 14:45 Jest takie miejsce 

– program krajoznawczy 15:00 Kaszubi / Studio spisowe 
16:00 Familiowi granié – magazyn muzyczny 16:30 Kalej-
doskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia 17:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
17:15 Domôcezna – magazyn kaszubski 17:30 Skazani na 
miłość (odc. 44) – telenowela filipińska18:15 Magazyn ko-
ciewski – magazyn informacyjno-społeczny 18:30 Poradnik 
rolniczy – magazyn dla rolników 18:45 Zakrąconé w tuńcu 

– folklorystyczny program muzyczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 17) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 
na niedzielę – program muzyczny 20:15 Schlesien Journal – 
magazyn społeczny mniejszości niemieckiej 20:30 Kaszubi / 
Studio spisowe 21:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – ży-
czenia SMS 23:00 Na swoim – program krajoznawczy 23:15 
Kalejdoskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia

Poniedziałek 18 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 44) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 17) – bajka dla 
dzieci 08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
09:00 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 09:25 
Pogoda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O 
tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego naj-
lepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i 
owym – magazyn poranny powtórka 17:00 Skazani na miłość 
(odc. 44) – telenowela filipińska 17:45 Na swoim – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Domôcëzna – magazyn 
kaszubski 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 17) – bajka 
dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 
20:15 Skazani na miłość (odc. 44) – telenowela filipińska 
21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 21:30 
Przyroda Pomorza – program ekologiczny 22:00 Informacje 

– główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20 
Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat wokół nas 

– program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót informacji 
22:45 Domôcëzna – magazyn kaszubski 23:00 Przyroda 
Pomorza – program ekologiczny 23:30 Wszystkiego naj-
lepszego – życzenia SMS

Wtorek 19 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.44) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 17) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Fami-
liowi granié – magazyn muzyczny 09:25 Pogoda dla Pomorza 
i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport raport – magazyn 
sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 
15:00 O tym i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani 
na miłość (odc. 44) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie 
miejsce – program krajoznawczy 18:00 Informacje – główne 
wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny pro-
gram 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 17) – bajka dla 
dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 
Skazani na miłość (odc. 45) – telenowela filipińska 21:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 21:30 Familiowi 
granié – magazyn muzyczny 22:00 Informacje – główne 
wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Kaszubi na frontach II Wojny 
Światowej – cykl dokumentalny 23:30 Wszystkiego najlep-
szego – życzenia SMS

Środa 20 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 45) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 17) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:25 Pogoda dla 
Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O tym i owym – 
magazyn poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 45) – telenowela 

☞
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filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 
18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla 
Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn sportowy 
18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 18:40 
Wiadła – skrót informacji 18:45 Poradnik rolniczy – ma-
gazyn dla rolników 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
18) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc.45) – telenowela 
filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
21:30 Farwë kùchni – regionalny magazyn kulinarny 22:00 
Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 
Świat wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – 
skrót informacji 22:45 Poradnik rolniczy – powtórka 23:00 
Nieznana Europa – film podróżniczy 23:30 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS

Czwartek 21 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 45) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 18) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ma-
gazyn kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:25 
Pogoda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport 
raport – magazyn sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn poranny 
17:00 Skazani na miłość (odc. 45) – telenowela filipińska 
17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 18:00 
Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Na Wiadła – skrót informacji 18:45 Na swoim – pro-
gram krajoznawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
18) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn 
muzyczny 20:15 Kaszubi / Studio spisowe 21:15 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 21:30 Wszyst-
kiego najlepszego – życzenia SMS 22:00 Informacje – główne 
wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Na swoim – program krajoznawczy 23:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Piątek 22 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 45) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 18) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ka-
szubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
09:25 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy 
11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym 
i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 
45) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Magazyn kociewski – 
magazyn informacyjno-społeczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 18) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 

– magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 46) – tele-
nowela filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 21:30 Familiowi granié – magazyn muzyczny 22:00 
Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Sobota 23 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 18) – bajka dla dzieci 
08:30 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 09:15 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:30 Nieznana 
Europa – film podróżniczy 09:55 Oko na morze – film przy-
rodniczy 10:00 Rozmowy o tym i owym 10:55 Sport raport 

– magazyn sportowy 11:00 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 11:15 Dzika przyroda –  film dokumentalny 
12:30 Skazani na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 
13:15 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 14:00 
Familiowi granié – magazyn muzyczny 14:30 Przyroda Po-
morza – program ekologiczny 15:00 Nieznana Europa – film 
podróżniczy15:30 Rozmowy o tym i owym 16:30 Skazani 
na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 17:15 Na swoim 

– program krajoznawczy 17:30 Kaszubi na frontach II Wojny 
Światowej – cykl dokumentalny 17:45 SNWC – program 
rozrywkowy 18:00 Kalejdoskop Pomorski – informacyjny 
przegląd tygodnia 18:30 Zakazane historie – program 
dokumentalny 18:45 Farwë kùchni – regionalny magazyn 
kulinarny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 18) – bajka 
dla dzieci 19:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – życzenia 
SMS 21:00 SNWC – program krajoznawczy 21:15 Hity Radia 
Kaszëbë na weekend – program muzyczny 23:15 Przyroda 
Pomorza – program ekologiczny 23:40 Kalejdoskop Pomor-
ski – informacyjny przegląd tygodnia

Niedziela 24 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.46) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 19) – bajka dla dzieci 
08:30 Domôcëzna – magazyn kaszubski 08:45 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:00 Po-
radnik rolniczy – magazyn dla rolników 09:15 Hity Radia 
Kaszëbë – program muzyczny 10:00 Na swoim – program 
krajoznawczy 10:15 SNWC – program rozrywkowy 10:30 
Jest takie miejsce – program krajoznawczy 10:45 Zakaza-
ne historie – program dokumentalny 11:00 Wszystkiego 
najlepszego - Finał – życzenia SMS12:30 Skazani na miłość 
(odc. 46) – telenowela filipińska 13:15 Dzika przyroda – film 
dokumentalny 14:15 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny 
program muzyczny 14:30 Schlesien Journal – magazyn 
społeczny mniejszości niemieckiej 14:45 Jest takie miejsce 

– program krajoznawczy 15:00 Kaszubi / Studio spisowe 
16:00 Familiowi granié – magazyn muzyczny 16:30 Kalej-
doskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia 17:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
17:15 Domôcezna – magazyn kaszubski 17:30 Skazani na 
miłość (odc. 46) – telenowela filipińska18:15 Magazyn ko-
ciewski – magazyn informacyjno-społeczny 18:30 Poradnik 
rolniczy – magazyn dla rolników 18:45 Zakrąconé w tuńcu 

– folklorystyczny program muzyczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 19) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 
na niedzielę – program muzyczny 20:15 Schlesien Journal – 
magazyn społeczny mniejszości niemieckiej 20:30 Kaszubi / 
Studio spisowe 21:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – ży-
czenia SMS 23:00 Na swoim – program krajoznawczy 23:15 
Kalejdoskop Pomorski – informacyjny przegląd tygodnia

Poniedziałek 25 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 19) – bajka dla 
dzieci 08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
09:00 Przyroda Pomorza – program ekologiczny 09:25 
Pogoda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O 
tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego naj-
lepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i 
owym – magazyn poranny powtórka 17:00 Skazani na miłość 
(odc. 46) – telenowela filipińska 17:45 Na swoim – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Domôcëzna – magazyn 
kaszubski 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 19) – bajka 
dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 
20:15 Skazani na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 
21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 21:30 
Przyroda Pomorza – program ekologiczny 22:00 Informacje 

– główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20 
Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat wokół nas 

– program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót informacji 
22:45 Domôcëzna – magazyn kaszubski 23:00 Przyroda 
Pomorza – program ekologiczny 23:30 Wszystkiego naj-
lepszego – życzenia SMS

Wtorek 26 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 19) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Fami-
liowi granié – magazyn muzyczny 09:25 Pogoda dla Pomorza 
i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport raport – magazyn 
sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 
15:00 O tym i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani 
na miłość (odc. 46) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie 
miejsce – program krajoznawczy 18:00 Informacje – główne 
wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 18:40 Wiadła – skrót 
informacji 18:45 Zakrąconé w tuńcu – folklorystyczny pro-
gram 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 19) – bajka dla 
dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn muzyczny 20:15 
Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela filipińska 21:00 
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 21:30 Familiowi 
granié – magazyn muzyczny 22:00 Informacje – główne 
wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Kaszubi na frontach II Wojny 
Światowej – cykl dokumentalny 23:30 Wszystkiego najlep-
szego – życzenia SMS

Środa 27 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 19) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Farwë 

kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:25 Pogoda dla 
Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 11:00 O tym i owym – 
magazyn poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela 
filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 
18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla 
Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn sportowy 
18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 18:40 
Wiadła – skrót informacji 18:45 Poradnik rolniczy – ma-
gazyn dla rolników 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
20) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn 
muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela 
filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
21:30 Farwë kùchni – regionalny magazyn kulinarny 22:00 
Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 
Świat wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – 
skrót informacji 22:45 Poradnik rolniczy – powtórka 23:00 
Nieznana Europa – film podróżniczy 23:30 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS

Czwartek 28 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 20) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ma-
gazyn kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 09:25 
Pogoda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Telezakupy 10:55 Sport 
raport – magazyn sportowy 11:00 O tym i owym – magazyn 
poranny 13:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 
13:30 Telezakupy 15:00 O tym i owym – magazyn poranny 
17:00 Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela filipińska 
17:45 Jest takie miejsce – program krajoznawczy 18:00 
Informacje – główne wydanie 18:15 Pogoda dla Kaszub i 
Pomorza 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Na Wiadła – skrót informacji 18:45 Na swoim – pro-
gram krajoznawczy 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 
20) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë – magazyn 
muzyczny 20:15 Kaszubi / Studio spisowe 21:15 Magazyn 
kociewski – magazyn informacyjno-społeczny 21:30 Wszyst-
kiego najlepszego – życzenia SMS 22:00 Informacje – główne 
wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Na swoim – program krajoznawczy 23:00 
Kaszubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Piątek 29 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 47) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 20) – bajka dla dzieci 
08:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS 09:00 Ka-
szubi na frontach II Wojny Światowej – cykl dokumentalny 
09:25 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy 
11:00 O tym i owym – magazyn poranny 13:00 Wszystkiego 
najlepszego – życzenia SMS 13:30 Telezakupy 15:00 O tym 
i owym – magazyn poranny 17:00 Skazani na miłość (odc. 
47) – telenowela filipińska 17:45 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 18:00 Informacje – główne wydanie 18:15 
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport – magazyn 
sportowy 18:25 Świat wokół nas – program publicystyczny 
18:40 Wiadła – skrót informacji 18:45 Magazyn kociewski – 
magazyn informacyjno-społeczny 19:00 Przygody Skrzata 
Dawida (odc. 20) – bajka dla dzieci 19:30 Hity Radia Kaszëbë 

– magazyn muzyczny 20:15 Skazani na miłość (odc. 48) – tele-
nowela filipińska 21:00 Wszystkiego najlepszego – życzenia 
SMS 21:30 Familiowi granié – magazyn muzyczny 22:00 
Informacje – główne wydanie 22:15 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport – magazyn sportowy 22:25 Świat 
wokół nas – program publicystyczny 22:40 Wiadła – skrót 
informacji 22:45 Schlesien Journal – magazyn społeczny 
mniejszości niemieckiej 23:00 Familiowi granié – magazyn 
muzyczny 23:30 Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Sobota 30 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 48) – telenowela filipińska 
08:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 20) – bajka dla dzieci 
08:30 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 09:15 Farwë 
kùchni – regionalny magazyn kulinarny 09:30 Nieznana 
Europa – film podróżniczy 09:55 Oko na morze – film przy-
rodniczy 10:00 Rozmowy o tym i owym 10:55 Sport raport 

– magazyn sportowy 11:00 Jest takie miejsce – program 
krajoznawczy 11:15 Dzika przyroda –  film dokumentalny 
12:30 Skazani na miłość (odc. 48) – telenowela filipińska 
13:15 Hity Radia Kaszëbë – program muzyczny 14:00 
Familiowi granié – magazyn muzyczny 14:30 Przyroda Po-
morza – program ekologiczny 15:00 Nieznana Europa – film 
podróżniczy15:30 Rozmowy o tym i owym 16:30 Skazani 
na miłość (odc. 48) – telenowela filipińska 17:15 Na swoim 

– program krajoznawczy 17:30 Kaszubi na frontach II Wojny 
Światowej – cykl dokumentalny 17:45 SNWC – program 
rozrywkowy 18:00 Kalejdoskop Pomorski – informacyjny 
przegląd tygodnia 18:30 Zakazane historie – program 
dokumentalny 18:45 Farwë kùchni – regionalny magazyn 
kulinarny 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 20) – bajka 
dla dzieci 19:30 Wszystkiego najlepszego - Finał – życzenia 
SMS 21:00 SNWC – program krajoznawczy 21:15 Hity Radia 
Kaszëbë na weekend – program muzyczny 23:15 Przyroda 
Pomorza – program ekologiczny 23:40 Kalejdoskop Pomor-
ski – informacyjny przegląd tygodnia
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