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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Dzięki nowemu obliczu 
targowiska handel w tym 
miejscu w końcu odbywać się 
będzie w komfortowy sposób. 
Dodatkowo obiekt będzie 
zdecydowanie atrakcyjniej-
szy architektonicznie, co jest 
niezwykle istotne z uwagi na 
jego położenie w centrum 
miasta.

Przypominamy, że inwe-
stycja � nansowana jest ze 
środków własnych gminy 
oraz dzięki UE RPO Jessica. 
Uchwała w sprawie uzyska-

Targowisko zmienia oblicze
Targowisko przy ul. Dwor-
cowej z dnia na dzień zmie-
nia swój wizerunek. Prace 
przebiegają obecnie zgod-
nie z harmonogramem.

Prace przy budowie nowego targowiska są już bardzo zaawansowane

nia � nansowania z Jessici zo-
stała uchwalona przez Radę 
Miejską w Kartuch dnia 23 
grudnia 2013 r. Umowa o po-
życzkę podpisana została 17 

stycznia 2014 r. Zazanczamy 
jednak, że po przetargu na ro-
boty budowlane kwota pożycz-
ki zmniejszyła się o około 180 
tys. zł.! Obecnie wynosi ona 1 

606 536, 58 zł i oprocentowana 
jest 1% w stosunku rocznym. 
Wartość zadania (roboty bu-
dowalne plus nadzór) to 2 634 
720 zł brutto.

Targowisko składać się będzie 
głównie z trzech parterowych 
obiektów handlowych, co daje 
17 boksów. W każdym z nich 
znajdą się boksy handlowe o 
powierzchni od 15 do 27 m2. 
Przewidziano również miejsca 
parkingowe dla samochodów 
osobowych  i dostawczych . 
Umożliwi to handel produk-
tami rolnymi bezpośrednio z 
samochodu. Na terenie targo-
wiska umieszczona zostanie 
również mała architektura, 
oświetlenie zewnętrzne, sto-
jaki do rowerów oraz stoły do 
sprzedaży „z ręki”. 

Termin zakończenia prac 
budowlanych i odbiorowych 
przewidziany jest na początku 
2015 r. Informujemy zatem, że 
regulamin, który obowiązywać 
będzie na nowym targowisku 
uchwalony zostanie przez nową 
radę. 
(raf)
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Ostateczna walka 
rozegra się w naj-

bliższą niedzielę, w 
II turze wyborów. 

W Kartuzach o fotel 
burmistrza powalczą 
Mirosława Lehman i 

Mieczysław Gołuński, 
w Żukowie zmierzą się 

Jerzy Żurawicz i Woj-
ciech Kankowski. 

Podobna sytuacja 
jest także w gminie 

Chmielno. To jedyna z 
gmin wiejskich powia-

tu kartuskiego, gdzie 
wójt będzie wybiera-
ny dopiero w drugim 

głosowaniu. Kandyda-
ci na to stanowisko to 
Zbigniew Roszkowski 

i Jerzy Grzegorzewski. 
Kto wygra? O tym za-

decydują wyborcy, my 
natomiast dowiemy 

się tego najpraw-
dopodobniej już w 
niedzielny wieczór, 

po zamknięciu lokali 
wyborczych. Oczywi-

ście będą to wyniki 
nieo� cjalne, na o� cjal-

ne będziemy musieli 
nieco poczekać.

Więcej str. 5

JESZCZE DWÓCH 
BURMISTRZÓW I WÓJT
Kartuzy i Żukowo – w obydwu tych miastach powiatu kartuskiego nie znamy jeszcze 
nazwisk burmistrzów, którzy będą rządzić przez najbliższe 4 lata. 
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W tym roku dofinansowa-
nych zostało 14 projektów 
z 12 sołectw. Wśród nich 
znalazły się: Bącz, Brodni-
ca Dolna, Brodnica Górna, 
Grzybno (2 projekty), Ka-
liska, Kiełpino, Kosy, Łapa-
lice, Mezowo, Prokowo (2 
projekty), Sianowska Huta 
i Smętowo Chmieleńskie. 
Większość zadań, bo aż 11, 
dotyczyło ułożenia płyt typu 
yomb na drogach gminnych. 
1 projekt zakładał utwar-
dzenie drogi tłuczniem, a 2 

projekty dotyczyły obiektów 
rekreacyjno-sportowych. 
Pierwsza edycja Kartuskie-
go Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich została 
przyjęta przez Radę Miejską 
w Kartuzach 28 listopada 
2007 roku. To pierwszy pro-
gram, który dał możliwość 
dofinansowania cennych dla 
mieszkańców inicjatyw na 
obszarach wiejskich. Pro-
gram zaktywizował i zjedno-
czył mieszkańców wsi w celu 
podjęcia wspólnych działań 

na rzecz poprawy warun-
ków bytowych. W przeciągu 
7 edycji KPROW (lata 2008 
– 2014) przeznaczono kwotę 
dofinansowania w wysoko-
ści około 1,5 mln zł. Dzięki 
programowi poprawia się 
standard życia na wsi oraz 
wzrasta atrakcyjność tury-
styczna obszarów wiejskich. 
Dzięki KPROW podjęto re-
alizację około 100 projektów, 
dzięki którym powstały pla-
ce zabaw, rowerowe trasy tu-
rystyczne, trasy konne zmo-

Dyrektor Ewa Kosznik prze-
prowadziła na polecenie bur-
mistrza Jerzego Żurawicza 
ankietę wśród rodziców dzieci 
klas szóstych i piątych, żeby 
sprawdzić, czy jest zaintereso-
wanie takim pomysłem. Oka-
zało się, że 80 procent rodzi-
ców popiera takie rozwiązanie. 
Jerzy Żurawicz na spotkaniu z 
Ewą Kosznik podjął decyzję o 
wdrożeniu pomysłu w życie.

Budynek zostanie zgłoszony 
do planowanej w gminie ter-
momodernizacji, a po wyre-

W Baninie powstanie gimnazjum?
EDUKACJA | Niedawno została otwarta nowa szkoła podstawowa w Baninie. Opuszczony budynek po starej szkole jest 
jednak nadal funkcjonalny, dlatego powstał pomysł, żeby adaptować go na gimnazjum. 

montowaniu i odnowieniu zo-
stanie podzielony na dwie części, 
z której jedna (pełniąca niegdyś 
funkcję przedszkolną) będzie 
oddzielona od części gimnazjal-
nej i przeznaczona na wynajem. 
Część szkolna z głównym wej-
ściem obejmie sale lekcyjne, se-
kretariat, hol główny, stołówkę 
oraz dobudowane sale lekcyjne 
plus salę gimnastyczną.

Na początku powstaną dwie, 
albo trzy pierwsze klasy - w za-
leżności od deklaracji rodziców 

ze szkół w Baninie i Miszewie. 
Kameralna atmosfera szkoły, 
mała liczba dzieci zapewnią na-
uczycielom możliwość indywi-
dualnego podejścia do ucznia. 
Rodzice również na tym sko-
rzystają - dzięki powstaniu tego 
gimnazjum będą mogli zrezy-
gnować z praktykowanego obec-
nie dowozu dzieci do Żukowa, 
czy Trójmiasta. Dla gminy jest 
to również korzystne rozwiąza-
nie - ze względu na zwiększenie 
subwencji oświatowej.

Na początku po-
wstaną dwie, albo 

trzy pierwsze 
klasy - w zależno-

ści od deklaracji 
rodziców 

14 projektów w 12 sołectwach

INWESTYCJE | Zakończyły się już prace budowlane w ramach wszystkich inwestycji 
tegorocznego Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

dernizowano drogi wiejskie, 
boiska sportowe, sale szkolne 
oraz świetlice wiejskie.

Każdy projekt realizowany w 
ramach KPROW przejść musi 
określoną procedurę. Naj-
pierw Rada Sołecka w konsul-
tacji z mieszkańcami decyduje 
o najpilniejszych potrzebach 
sołectwa. Następnie do Urzę-
du Miejskiego skierowany jest 
wniosek, a Komisja Konkur-
sowa zajmuje się jego rozpa-
trzeniem. Jednym z warunków 
pozytywnej oceny wniosku 
jest udział własny sołectwa 
w zakresie przynajmniej 40% 
wartości inwestycji.
Rafał Korbut

W ramach programu utwardzono 
tłuczniem jedną drogę

Doinwestowano także oświatę...

... oraz ułożono płyty na 11 drogach 
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Sporo ostatnio mówiło się o długu Gminy Kartuzy. Jak na-
prawdę wygląda ta kwestia?

W ostatnich 8 latach Gmina spłaciła 18 mln z 20 mln zł zadłu-
żenia, jakie pozostawił po sobie Mieczysław G. Gołuński. Mimo 
takiego obciążenia zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych o 
wartości około 130 mln zł, w tym ze środków unijnych. Obec-
nie zadłużenie Kartuz jest na bezpiecznym poziomie - 32% w 
stosunku do 60% określonych w ustawie o finansach publicz-
nych. Warto również zaznaczyć, że od 2006 roku majątek Gminy 
wzrósł o około 160 mln zł.

Czy jest szansa, że kartuskie jeziora w końcu będą czyste?
Od czterech lat Gmina Kartuzy prowadzi intensywne działa-

nia w tym kierunku. Na prośbę Mirosławy Lehman, burmistrz 
Kartuz, od 2012 roku eksperci z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego prowadzili szereg badań naszych jezior. Ich zwieńcze-
niem było powstanie dokumentu, który pokazuje krok po kroku, 
co należy uczynić, by jeziora były czyste. To doskonała podstawa 
do dalszych działań.

Jednym z zagadnień, które bardzo ciekawi mieszkańców 
jest kwestia budowanego targowiska przy ul. Dworcowej. 

Uściślając, od kiedy będzie można robić tam zakupy? 
Obecnie trwają bardzo intensywne prace budowlane, osta-

teczny termin zakończenia prac przewidziano na początek 2015 
roku. Powstały targ zawierać będzie miejsca pod handel z bok-
sów, stołów handlowych oraz co bardzo ważne, miejsca do han-
dlu z samochodów. Atutem tej inwestycji jest również parking, 
który ułatwi handel zarówno sprzedającym, jak i kupującym.  
Przejścia i place targowiska zostaną utwardzone, a na terenie 
zainstalowany zostanie system monitoringu. Pierwsi kupcy, a w 
ślad za nimi kupujący powinni pojawić się na targowisku wcze-
sną wiosną przyszłego roku. Zasady korzystania z targowiska 
określi stosowny regulamin, który uchwalony zostanie już przez 
nową Radę Miejską. Do tego czasu handel odbywać się będzie 
na targowisku przy ul. Sędzickiego, które cieszy się dużą popu-
larnością wśród mieszkańców.

Mieszkańcy gminy Kartuzy są także bardzo zainteresowani 
losami połączenia kolejowego Kartuzy-Gdańsk. 

Na wniosek burmistrz Kartuz, Mirosławy Lehman w Urzędzie 
Miejskim w Kartuzach odbyły się  spotkania konsultacyjne w 
sprawie opracowania dokumentacji modernizacji dworca wraz 
z otoczeniem. Termin wykonania zadania to 30 kwietnia 2015 
r. Znana jest już jednak koncepcja architektoniczna dworca ko-
lejowego w Kartuzach. Gmina Kartuzy zabiega o ujęcie powiatu 
kartuskiego w obszarze obowiązywania biletu metropolitarnego, 
będzie również działać aby Kartuzy były przygotowane na obsłu-
gę pasażerów PKM. Zabiega, aby połączeń było jak najwięcej. 

 

Gdzie można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej?

Nie jest to zadanie własne gminy. Podpowiadamy jednak, że 
w tym celu najlepiej skontaktować się z Powiatowym Urzędem 
Pracy. Podległy Starostwu Powiatowemu urząd często realizuje 
programy ułatwiające start osobom chcącym założyć własną 
działalność gospodarczą. Można także monitorować projekty 
lokalnych grup działania.

Dlaczego trzeba jeszcze raz składać deklaracje “śmieciowe”?
Mieszkańcy składają po raz kolejny deklaracje, ponieważ Rada 

Miejsca w Kartuzach uchwałą zmieniła wysokość stawek za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zgodnie z ustawą 
„O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, w momen-
cie zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość stawki, 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia de-
klaracji zmieniającej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmi-
any. Zmniejszono opłaty dla odpadów gromadzonych w sposób 
selektywny, a dla odpadów zmieszanych stawki zaokrąglono do 
pełnych złotych w górę. Wykaz opłat znajduje się na stronie in-
ternetowej www.odpady.kartuzy.pl 

Dlaczego urząd nie wysyła naliczeń/książeczek płatności w 
związku z opłatami “śmieciowymi”?

Mieszkaniec wypełniając deklarację „śmieciową” sam wyl-
icza kwotę należną gminie za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, na podstawie np. liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość. Mieszkaniec składając do urzędu ten dokument 
deklaruje, że będzie wnosić systematycznie na rzecz gminy 
wyliczoną przez siebie kwotę. Gmina natomiast taką deklarację 
przyjmuje, wskazując jedynie numer konta bankowego, na który 
zadeklarowaną opłatę należy wnosić (taki numer otrzymuje 
każdy po złożeniu pierwszej deklaracji). 

Jestem mieszkanką Grzybna, czyli miejscowości położonej 
tuż przy Kartuzach. Bardzo interesuje mnie budowa  chod-
nika łączącego te dwie miejscowości. Ideałem byłaby także 
ścieżka rowerowa.

Informowaliśmy  w mediach, że ścieżka pieszo-rowerowa na 
tym odcinku została już zaprojektowana przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i będzie realizowana w ramach budowy obwod-
nicy. Jest to więc świetna wiadomość dla mieszkańców Grzybna 
i Kartuz zainteresowanych tą sprawą. Początek inwestycji za-
planowany jest już na przyszły rok. Inwestorem będzie Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, natomiast gmina Kartuzy będzie part-
nerem przedsięwzięcia, który weźmie na siebie sprawy kosztów 
oświetlenia. 

Jak została rozwiązana kwestia dowozu dzieci do szkół?
Jak co roku zadanie dowozu dzieci do szkół traktowe jest z dużą 

troską, chodzi przecież o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. 
Podobnie jak w latach poprzednich miejscami zbiórek są przys-
tanki autobusowe. Jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne, to od-
bierane są one z miejsca zamieszkania – dotyczy to 77 uczniów, 
którzy dowożeni są na koszt Gminy do różnych szkół, m.in. Kar-
tuz i Żukowa. Warto także zaznaczyć, że Urząd Miejski w Kar-
tuzach zakupi niebawem nowego busa, na którego otrzymano 
dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Należy też dodać, że w gminie Kartuzy 
dowozem do szkół objętych jest 21 proc. uczniów wszystkich 
gminnych szkół. 

Urząd Miejski 
w Kartuzach odpowiada
W ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Kartuzach wpłynęło wiele zapytań z prośbami o odpowiedź na temat prowadzonych przez Urząd 
Miejski w Kartuzach inwestycji, zadłużenia Gminy czy dowozu dzieci do szkół. Jako że tematy te wydają się interesujące nie tylko z punktu 
widzenia pytających, chcemy przedstawić je szerszej grupie odbiorców. Do takiego stylu komunikacji obliguje nas przecież m.in. zaszczytna 
nagroda, którą otrzymaliśmy latem tego roku. Chodzi oczywiście o sukces w Plebiscycie pn. „Urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”. 

Urząd Miejski w Kartuzach jest laureatem Plebiscytu 
pn. „Urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”

Do czas zakończenia budowy targowiska przy 
ul. Dworcowej handel odbywa się przy ul. Sędzickiego

Koncepcja budynku dworca 
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GM. ŻUKOWO | Ruszyła 
długo wyczekiwana inwe-
stycja w Żukowie: budowa 
strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W przyszłym roku 
powstanie w Żukowie trzy-
funkcyjny ośrodek: remiza 
OSP, centrum zarządzania 
kryzysowego i stacja karetki 
pogotowia ratunkowego.

30 października br. 
zawarto umowę na realiza-
cję inwestycji polegającej 
na „Budowie remizy OSP 
i centrum zarządzania 
kryzysowego w Żukowie”. 
Wykonawcą robót budow-
lanych jest wyłoniona w 
przetargu firma z Sopotu. 
Wartość robót budowlanych 
wynosi 6 mln 186 tys. 900 
zł brutto. Zgodnie z zawartą 
umową roboty budowlane 
wykonawca jest zobowiąza-
ny wykonać w terminie do 
30.05.2016 r. oraz uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie 
w terminie do 29 lipca  
2016 r. (raf)

INNOWACJE | Kalendarz 
imprez, wykaz atrakcji tury-
stycznych oraz zarys historii 
Kartuz – to niektóre z infor-
macji, które przydatne mogą 
być zarówno turystom jak i 
naszym mieszkańcom. Teraz 
dostęp do tych informacji 
będzie łatwiejszy, ma bowiem 
powstac aplikacja mobilna o 
Kartuzach. 

W związku z tym, że coraz 
więcej osób (zwłaszcza 
młodych) używa urządzeń 
mobilnych w celu pozyskania 
informacji, gmina Kartuzy 
zdecydowała o utworzeniu 
aplikacji na smartfony. 

- Zapraszamy do udziału 
w ankiecie, która pomoże w 
utworzeniu wspomnianego 
oprogramowania – zachęcają 
przedstawiciele kartuskiego 
magistratu. - Ankieta 
dotycząca aplikacji dostępna 
jest na stronie www.kartuzy.
pl. Aplikacja ma być kole-
jnym krokiem w celu dalszego 
unowocześniania urzędu 
oraz zwiększenia zaintersow-
ania młodych ludzi lokalny-

Gmina Kartuzy otrzymała 
dofinansowanie od Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na 

zakup samochodu przysto-
sowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych,  w tym 
osób na wózku inwalidzkim. 
Dofinansowanie wyniosło 80 
tys. zł i przyznano je w ramach 
zadania pn. „Program wyrów-

nywania różnic między regio-
nami II”.

- To bardzo ważny zakup, 
niezbędny do dowozu osób 
niepełnosprawnych w na-
szej gminie– mówi burmistrz 
Kartuz, Mirosława Lehman. - 

Uzyskane dofinansowanie po-
zwala na zakup nowego samo-
chodu na początku 2015 roku. 

GM. ŻUKOWO | Jak uniezależnić się od dostawców ener-
gii? Zostań PROSUMENTEM - produkuj własne ciepło 
i prąd. Wykorzystaj jena potrzeby Twojego domu, a nad-
miar energii elektrycznej sprzedaj z zyskiem do sieci.

PROSUMENT- to połączenie dwóch słów: „producent” 
i „konsument” - dotyczy gospodarstw domowych, które 
jednocześnie wytwarzają energię i z niej korzystają. W 
ramach programu można liczyć na dotację w wysokości 
do 40% kosztów inwestycji oraz pożyczkę na preferen-
cyjnych warunkach na łączną kwotę do 100% kosztów 
kwalifikowanych instalacji!

W związku z dużym zainteresowaniem programem 
gmina Żukowo rozpoczęła procedurę pozyskania fundu-
szy na zrealizowanie w domach indywidualnych miesz-
kańców inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami 
energii.

Dotacji i pożyczki dla tych przedsięwzięć udziela Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. W celu rzetelnego przygotowania wniosków aplika-
cyjnych konieczne jest przeprowadzenie w budynkach 
następujących zadań:
1. Przeprowadzenie wizji lokalnych w budynkach miesz-

kalnych na terenie gminy Żukowo, zgodnie ze zgłosze-
niami wstępnymi właścicieli budynków, w celu oceny 
zapotrzebowania na energię oraz możliwości montażu 
urządzeń wytwarzających energię dla minimum 40 bu-
dynków;

2. Sporządzenie koncepcji rozwiązania technicznego 
uwzględniającej wymagania techniczne;

3. Sporządzenie wstępnej oceny oraz kalkulacji kosztów 
inwestycji;

4. Sporządzenie uszczegółowienia warunków realizacji 
poszczególnych inwestycji koniecznych do zawarcia 
wstępnych umów cywilno-prawnych z właścicielami/
zarządcami wstępnie zgłoszonych budynków;

5. Przygotowanie kompletnego zestawienia instalacji w 
budynkach zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia;

6. Sporządzenie kalkulacji efektu rzeczowego oraz ekolo-
gicznego planowanych inwestycji wraz z podsumowa-
niem źródeł energii. (raf)

Czysta i tania energia

Ruszyła 
budowa OSPPowstanie aplikacja o Kartuzach
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mi sprawami. Przypominamy, 
że istnieje oficjalny profil 
Kartuz na facebooku (www.
facebook.com/KartuzyStoli-
caKaszub). Strona z każdym 
dniem staje się popularniejsza. 
Tylko w ciągu ostatniego roku 
liczba osób lubiących ten fan-

page wzrosła o około tysiąc. 
Dzieje się tak nie tylko z uwagi 
na systematyczne prowadzenie 
profilu i informowanie o aktu-
alnych sprawach, ale też dzięki 
aktywności internautów, za 
którą bardzo dziękujemy.

Nowego wizerunku doczekała 

się też strona www.kartuzy.
pl. Obecnie witryna jest  
przyjaźniejsza dla oka i bardziej 
intuicyjna. Potwierdza to 
rosnąca liczba użytkowników 
regulanie ją odwiedzających.

Aplikacja mobilna to kolejna 
inicjatywa potwierdzająca, że 

Kartuzy od kilku lat działają 
w kierunku nowoczesnego 
samorządu. Obecnie wszystkie 
szkoły w gminie korzystają z 
systemu e-dziennika. Dodat-
kowo Urząd Miejski w Kartu-
zach w 2008 roku otrzymał cer-
tyfikat ISO 9001 (przedłużony 
potem w 2011 r.), który jest 
wyznacznikiem jakości i no-
woczesnego zarządzania. Jako 
ciekawostkę dodać można, że 
posiadanie certyfikatu ISO jest 
jednym z wymogów ubiegania 
się o godło “Teraz Polska”.

- Z każdym dniem pracujemy 
nad tym, by urząd był nowoc-
zesny i przyjazny mieszkańcom 
– podkreśla Mirosława Leh-
man, burmistrz Kartuz. - Od 
kilku lat to zadanie udaje 
się nam realizować i cieszę 
się, że doceniają to nie tylko 
mieszkańcy, ale też niezależne 
gremia. W samym 2014 roku 
otrzymaliśmy nagrody “Teraz 
Polska” oraz “Urząd Przyjazny 
Mediom i Społeczeństwu”. 
Pierwsza nagroda to klasa 
sama w sobie. Do drugiego z 
tych plebiscytów nawet się nie 
zgłaszaliśmy, a mimo wszystko 
znaleźliśmy się w gronie jego 
laureatów. Myślę, że to dobre 
podsumowanie naszej pracy.
Rafał Korbut

Aplikacja 
to “ukłon” 

przede 
wszystkim 

w stronę 
młodych 

ludzi, którzy 
chętnie 

korzystają 
z urządzeń 
mobilnych

Dofinansowanie 
na zakup samochodu



5www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Niemal tydzień od zakończe-
nia wyborów samorządowych 
trzeba było czekać na pełne wy-
niki wyborów samorządowych. 
Zawinił niedopracowany i nie-
przetestowany system informa-
tyczny zliczający głosy. Od daw-
na pojawiały się komentarze, że 
przetarg na stworzenie systemu 
informatycznego był ogłoszony 
o wiele za późno oraz że jedyna 
firma, która zgłosiła się do prze-
targu i go wygrała, ma zbyt małe 
doświadczenie. Prognozowano, 
że system nie będzie gotowy na 
czas i nie sprosta wymogom. 
Tak też się stało – elektronicz-
ne zliczanie głosów, przesyłanie 
protokołów i wyników przez 
poszczególne komisje do cen-
trali i drukowanie gotowych 
protokołów od samego począt-
ku po prostu nie działało. Osta-
tecznie jednak głosy policzono. 
Poniżej podajemy więc wyniki 
wyborów. 

Powiat kartuski
W tym roku konkurencja była 
spora – o mandat radnego po-
wiatowego ubiegało się prawie 
200 osób. Zaś miejsc w radzie 
jest tylko 25. Jedną z ciekawo-
stek jest to, że jednym z radnych 
został wybrany Marian Kry-
szewski. W tych samych wybo-
rach wygrał on jednocześnie w I 
turze wyścig wyborczy o stano-
wisko wójta gminy Somonino, 
więc prawdopodobnie zrzeknie 
się mandatu radnego. Jeśli tak 
się stanie mandat po nim może 
objąć Zbigniew Dysarz.
Rada Powiatu Kartuskiego:
Platforma Obywatelska: Zdzi-
sław Lipkowski, Maria Wen-
ta-Barlak, Mirosław Żeromski, 
Tomasz Fopke
Prawo i Sprawiedliwość: Miro-
sław Łęcki, Andrzej Leyk, Bar-
tłomiej Gross
KWW Checz: Henryka Wolska, 
Marian Kryszewski
KWW Samorządne Kaszuby - 

Nasze Sprawy: Janina Kwiecień, 
Stanisław Piask, Andrzej Potrac, 
Edmund Kwidziński, Mie-
czysław Woźniak, Eugeniusz 
Pryczkowski, Piotr Fikus, Ewa 
Borzestowska, Janusz Bystron
KWW Porozumienie Samorzą-
dowe dla Kaszub: Piotr Lesz-
czyński, Stanisław Klimowicz, 
Zdzisław Sokół, Mirosław Szu-
tenberg, Bogdan Łapa, Grze-
gorz Rek, Andrzej Klasa

Kartuzy
W walce o fotel burmistrza Kar-
tuz w tegorocznych wyborach 
konkurencji nie brakowało. 
Było bowiem zgłoszonych aż 9 
kandydatów. Kto zatem zostanie 
burmistrzem Kartuz? Okaże się 
to już w najbliższą niedzielę, po 
zakończeniu II tury wyborów, 
w której zmierzą się Mirosława 
Lehman i Mieczysław Gołuń-
ski. 
Rada Miasta Kartuzy:
KWW Porozumienie Samo-
rządowe dla Kaszub: Andrzej 
Pryczkowski, Witold Wojewód-
ka, Jacek Wesołowski, Marek 
Bemowski, Andrzej Borze-
stowski,  Andrzej Dawidowski, 
Andrzej Puzdrowski,  Ryszard 
Duszyński
KWW Checz: Irena Roszkow-
ska, Józefa Byczkowska, Halina 
Steinka, Mariusz Treder, An-
drzej Bystron, Mirosław Paczo-
ska
KWW Mirka Lehman: Ed-
mund Kotłowski, Arkadiusz 
Socha, Ryszard Herbasz
Platforma Obywatelska: Anna 
Dereń, Hubert Hoppe, 
KWW Zrzeszeni dla Kaszub: 
Mieczysław Gołuński
KWW Ruch Odnowy Gminy 
Kartuzy: Tadeusz Belgrau

Żukowo
Jeszcze nie wiadomo, kto bę-
dzie burmistrzem Żukowa. W 
drugiej turze spotkają się Jerzy 
Żurawicz, który zdobył pra-

To oni będą rządzić przez 4 lata
Wybory samorządowe zakończyły się – znamy już nazwiska tych, 
którzy zasiądą na stanowiskach burmistrzów, wójtów i radnych. 

wie 29 proc. głosów i Wojciech 
Kankowski, który zdobył niemal 
22 proc. poparcie. W Żukowie, 
podobnie jak w Kartuzach, kon-
kurencja była spora, ponieważ o 
stanowisko burmistrza ubiegało 
się 7 kandydatów. 
Rada Miejska w Żukowie:
KWW Kaszubskie Zrzeszenie 
Wyborcze: Jacek Fopke, Witold 
Szmidtke, Albin Bychowski, Bo-
gumiła Ropel, Andrzej Karczew-
ski, Grzegorz Tokarski, Wojciech 
Kankowski, Stanisław Szur, Bry-
gida Treder
KWW Porozumienie Samorządo-
we dla Kaszub: Stanisław Groth, 
Stefan Gruba, Tomasz Pellowski, 
Marek Wiśniewski, Piotr Kitow-
ski, Jerzy Formela 
KW Samorządna Gmina Żuko-
wo: Jarosław Wójcik, Stefan Siko-
ra, Waldemar Dampc, Tyberiusz 
Treder 
KWW Mirosław Nowak: Miro-
sław Nowak 
KWW Nasze Banino: Paweł Ko-
reń

Gmina Sulęczyno
Mieszkańcy gminy wybrali wójta 
już w I turze. Został nim dotych-
czasowy wójt Bernard Grucza, 
zdobywając niemal 61 proc. gło-
sów. Wprowadził też do rady 
sześć osób, które startowały z listy 
jego ugrupowania. 
Rada Gminy Sulęczyno:
KWW Przyszłość Gminy od Nas 
Zależy: Bogumiła Bladowska, 

Teresa Skwierawska, Kazimierz 
Brylowski, Marek Konkel, Jan 
Kropidłowski, Bogdan Malek
KWW Wspólna Gmina Sulęczy-
no: Marcin Klinkosz, Katarzyna 
Grenz-Szuta, Dariusz Kulas
KWW Samorządne Kaszuby - 
Nasze Sprawy: Stefan Matusie-
wicz, Kazimierz Gliniecki, Zofia 
Jereczek
KWW Nasz Region-Bliżej Wy-
borców: Kazimierz Gawin, Łu-
kasz Treder, Maria Łukowicz

Gmina Somonino
Ponad 50 proc głosów i zwycię-
stwo w I turze – to wynik, jaki 
osiągnął Marian Kryszewski, 
dotychczasowy wójt gminy. Po-
konał dwóch kontrkandydatów 
i będzie sprawował stanowisko 
kolejne 4 lata. 
Rada Gminy Somonino: 
KWW Porozumienie Samorzą-
dowe dla Kaszub: Roman Potry-
kus, Krzysztof Stencel, Tadeusz 
Pyszka, Jarosław Ustowski, Ge-
rard Trepczyk, Andrzej Sołtysek
KWW Nasz Dom Gmina So-
monino: Karol Węsiora, Leszek 
Maliszewski, Andrzej Czapliński, 
Adam Wojtala, Kazimierz Re-
gliński
KWW Komitet Wyborczy Sa-
morządne Kaszuby - Nasze Spra-
wy: Jacek Borkowski, Marcin 
Rybakowski, Wiesław Formela, 
Zbigniew Nadolski 

Gmina Stężyca
Wójtem na kolejną kadencję zo-
stał wybrany Tomasz Brzoskow-
ski. W I turze uzyskał wysokie 
poparcie i ponownie będzie wój-
tem przez najbliższe 4 lata. 
Rada Gminy Stężyca: 

KWW Samorządne Kaszuby - 
Nasze Sprawy: Tomasz Zielke, 
Ireneusz Stencel, Andrzej Hinc, 
Stefan Literski, Fryderyk Mach, 
Zbigniew Zaborowski, Henryk 
Laska, Kazimierz Gruchała, Jan 
Zaborowski, Jarosław Turzyński, 
Grzegorz Zwara, Sabina Las, Łu-
kasz Wysocki
KWW Samorządność Borucina i 
Łączyna: Elżbieta Kulwikowka
KWW Porozumienie Samorzą-
dowe dla Kaszub: Emilia Banaś 

Gmina Chmielno
Kto zostanie wójtem gminy 
Chmielno? Decyzję podejmą 
mieszkańcy w najbliższą nie-
dzielę. Do II tury dostali się Jerzy 
Grzegorzewski (w I turze dostał 
niemal 46 proc. głosów) i Zbi-
gniew Roszkowski (prawie 44 
proc. w I turze). Trzeci kandydat 
przekroczył 10 proc. 

Rada Gminy Chmielno:
KWW Komitet Wyborczy Samo-
rządne Kaszuby: Jażdżewski Zyg-
munt, Grzenia Hanna, Formela 
Leszek, Kreft Józef, Kwidziński 
Marian, Hennig Andrzej, Król 
Anna, Hinca Zygmunt, Kąkol 
Mirosław, Klein Zofia, Prusik 
Renata
KWW Nasza Gmina - Nasza 
Przyszłość: Cirocki Brunon, Dra-
drach Maria, Gizela Ewa
KWW Przyjazna Gmina: Grze-
gorzewski Jerzy

Gmina Przodkowo
Mieszkańcy docenili pracę do-
tychczasowego wójta, Andrzeja 
Wyrzykowskiego, i zagłosowali 
na niego powtórnie. Wyrzykow-
ski został wójtem już w I turze, 

zdobywając bardzo wysokie 
poparcie na poziomie ponad 80 
proc.
Rada Gminy Przodkowo:
KWW Samorządne Kaszuby-
Nasze Sprawy: Dariusz Toporek, 
Tomasz Węsiora, Artur Fular-
czyk, Mirosław Kroll, Tadeusz 
Pupacz, Józef Wilczewski, Stani-
sław Miąskowski, Zbigniew Kry-
szewski, Jerzy Czerwiński, Jerzy 
Kuchta
KWW Niezależni: Edmund 
Kreft
KWW Jedność dla Przyszłości: 
Beata Krauza
KWW Alojzego Byczkowskiego: 
Alojzy Byczkowski
KWW Nowoczesna Gmina 
Przodkowo: Franciszek Walkusz

Gmina Sierakowice
Tadeusz Kobiela to niekwestio-
nowany zwycięzca wyborów sa-
morządowych. Dotychczasowy 
wójt gminy Sierakowice, który 
tę funkcję pełni już od 24 lata, 
nadal będzie włodarzem Sierako-
wic. Tak chciało niemal 85 proc. 
mieszkańców. 
Rada Gminy Sierakowice:
KWW Porozumienie Samo-
rządowe Sierakowice: Zbigniew 
Suchta, Kazimierz Krefta, Wie-
sław Gafka, Jan Stachnik, Maria 
Marcińska, Rafał Makurat, Maria 
Wróblewska, Andrzej Bojanow-
ski
KWW Wspólna Sprawa 2014: 
Janusz Wenta, Henryk Labuda, 
Jerzy Klasa, Mirosław Kuczkow-
ski, Witold Sildatk 
KWW Samorządne Kaszuby-
Nasze Sprawy: Andrzej Krefta, 
Ryszard Toruńczak
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SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 185 tys. Wejhe-
rowo. Tel: 58 672-60-75.

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. 
Wejherowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 
582 483

SPRZEDAM działkę 
budowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 tys. 

zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w 
dolinie Słupi z dostępem do 
rzeki, 7 km do Ustki, 4700 
m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 
196

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd 
do klienta. Tel: 789-345-593

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 

umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo 
części nowych do motoru 
wska, oraz książek, tanio. 
Tel: 885-699-284      

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70.13” rocz. 09. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrze-
bujesz gotówki od ręki? 
Zadzwoń. Tel: 887-840-294 
lub 533-340-404 Firma 
Marka S.A.

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziew-
czynę. Ja chłopak 25 lat z 
Sopotu. Tel: 696-454-028

MIŁY kulturalny chłopak 
lat 41 pozna Panią w celu 
stałego związku, Rumia. Tel: 
515-314-284.

SEX-sex-sex To Lubię. 
Gorąca blondi pozna Panów 

sponsorów. Tel: 514-120-
213. Sopot

KAWALER 45lat z własnym 
mieszkaniem, pozna Panią 
do 40lat. Tel: 692-915-998

POZNAM Pana od 60 do 65 
lat kulturalnego, zadba-
nego na stały związek. Tel: 
505-510-174

ZAPOZNAM samotną 
Panią z kartuz w wieku 40-
50 lat. Mile widziane Panie 
puszyste. Tel: 518-995-461

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – na-
wet 10 000 zł! Proste zasady, 
bez zbędnych formalności. 
Provident: Polska S.A. - 600-
400-295 (opłata wg taryfy 
operatora)

SPRZEDAM szafkę na buty 
białą 50zł. Zlew 2 komoro-
wy baterie i szafkę 50zł stan 
bardzo dobry, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

DREWNO opałowe do 
kominków i co. Także ciętą 
gałęziówkę sprzedam. Moż-
liwość dowozu gratis. Tel: 
503-353-421  
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SPRZEDAM drewno 
kominkowe gałęziówkę i do 
pieców co. Tel: 782-846-927

SPRZEDAM odzież damską, 
rozmiar S i M, markowe i 
niemarkowe, tanio. Stan ide-
alny. Tel: 501-534-260.

POMOC, mam 6-cioro dzie-
ci. Potrzebuję ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 512-757-719

BECZKI plastikowe 200l, 
cena 50zł/szt. Tel: 511-841-
826

SPRZEDAM drewno 
kominkowe gałęziówkę i do 
pieców co. Tel: 782-846-927

KUPIE spawarkę wirową 
300-500A.lub bester. Tel: 
666-074-990

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
kompletem kluczy, wraz z 
futryną, cena 650 zł, tel. 600 
702 048 

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 cm 
x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

SPRZEDAM nową kuchen-
kę gazowo - elektryczną 
Amica, kolor szary, 1000 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z fu-
tryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 zł, 
tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

pomorski.info
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KICKBOXING | W wypełnio-
nej niemal po brzegi sali spor-
towej w Kartuzach odbyła się 
IV Międzynarodowa Gala 
Pucharu Kaszub – Duet Fight 
Night. Zawodnicy rywalizo-
wali na zasadach kickboxin-
gu (K-1 i Low-Kick) oraz na 
zasadach mieszanych sztuk 
walki. W trakcie nocy spor-
tów walki publiczność była 
świadkiem jedenastu cieka-
wych pojedynków, z których 
aż pięć zakończyło się przed 
czasem.

Kartuzy reprezentowało 
czterech zawodników - Patryk 
Rasch, Mikołaj Krause, Mate-
usz Jereczek i Artur Bizewski. 
Dwóch ostatnich z wymie-
nionych wystąpiło w walkach 
wieczoru, których stawką 
były pasy Duet Fight Night. 
W ostatecznym rozrachunku, 

Rebelianci zanotowali dwa 
zwycięstwa przed czasem - Bi-
zewskiego i Jereczka, wygraną 
Rascha 3:0 oraz jeden prze-
grany pojedynek Mikołaja.

Kartuska gala była przed-
ostatnim sprawdzianem w 
kończącym się roku. Pokazała, 
że nasi zawodnicy równie do-
brze radzą sobie w walkach na 
zasadach zawodowych. Już w 
piątek popularni Zabor, Bizon 
i Jerry wylatują do Słowenii 
by reprezentować Polskę na 
najważniejszej imprezie tego 
roku, Mistrzostwach Europy 
Seniorów. Rebelianci pragną 
podziękować władzom Kar-
tuz, darczyńcom oraz wier-
nym kibicom za doping i po-
moc w organizacji gali.

Wyniki gali
1. K-1 86 kg  Łukasz 
Puczyński (Niedzielski Team) 
- Marcel Gałązka (Duet 
Gdańsk) 3:0

Pływacy Tropsa  wywalczyli 
w sumie 22 medale w kon-
kurencjach indywidualnych 
(8 złotych, 9 srebrnych i 5 
brązowych). Jak zwykle nie 
zawiedli najlepsi zarówno w 
kategorii juniorów (Skierka, 
Cyman), jak i w kategorii 
dzieci (Trepczyk, Zatyka, Pie-
piórka). Coraz częściej z bar-
dzo dobrej strony pokazuje 
się też Ziemowit Adamczak, 
14- latek, który od niespełna 
roku trenuje pod okiem Ar-
kadiusza Zalewskiego. Suk-
cesywnie poprawia rekordy 
życiowe i zdobywa medale 
dla kartuskiego TROPSA. 
Wielu naszych pływaków zaj-
mowało także miejsca bliskie 
podium.

Medaliści:
Juniorzy – 16 lat:
Jakub Skierka  1 m. - 100 
m grzbietowym (1 w open); 
1 m. – 50 m grzbietowym (1 
w open); 1 m. - 50 m dowol-
nym (2 w open)
Maciej Byczkowski 2 m. - 50 
m grzbietowym
Juniorzy – 15 lat:
Julia Cyman 1 m. - 50 m 
grzbietowym (1 w open); 1 
m. - 100 m dowolnym (1 w 
open); 1 m. - 50 m dowol-
nym (2 w open); 3 m. - 100 

WYRÓŻNIENIE | Bur-
mistrz Kartuz, Mirosława 
Lehman gościła młodego, 
ale niezwykle zdolnego 
wędkarza z Kartuz, Dawi-
da Makurata. Zawodnik 
na spotkanie przybył z 
tatą, Stefanem Makuratem, 
który dodatkowo pełni 
funkcję prezesa kartuskie-
go koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego.

Młody zawodnik otrzy-
mał nagrodę Burmistrza 
Kartuz za wysokie wyniki 
sportowe. Przypomnijmy, 
że latem tego roku Dawid 
najpierw został srebrnym 
medalistą Mistrzostw 
Polski do lat 14, a potem 
w drużynie zajął również 
drugie miejsce na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Świata rozegranych w 
holenderskim Assen.

Na spotkaniu z burmistrz 
ojciec z synem podkreślali, 

że na zawodach chętnie 
mówią o tym, że pocho-
dzą z Kartuz. Przyjęło się 
również, że reakcją na ich 
udział w turnieju są słowa 
„Kaszuby przyjechały”. 
Dawid otrzymał więc 
dodatkowo flagę z logo 
Kartuz i misia Bruno w 
Kaszubskim stroju. Goście 
opowiadali też o tajnikach 
wędkowania i przygo-
towaniach do kolejnych 
ważnych imprez.

Dawid nie zwalnia tempa 
i już myśli o przyszłym 
roku. Planuje zdobyć w 
nim Mistrzostwo Polski. 
Łatwo jednak nie będzie, 
bo zawodnik zmienia 
kategorię wiekową na 
„do 18 lat” więc i poziom 
zawodów będzie znacznie 
wyższy. Trzymamy jednak 
kciuki za Dawida i już 
życzymy mu powodzenia!
(r) 

Młody wędkarz nagrodzonyPopłynęli po 22 medale
Świetne wyniki zanotowali kartuscy pływacy, którzy wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach 
Pływackich. Do Płocka zjechali zawodnicy z dziesięciu klubów polskich oraz pływacy z Rosji.

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

m grzbietowym; 2 m. - 100 
m klasycznym; 3 m. - 50 m 
klasycznym
Agata Wejer 3 m. - 200 m 
dowolnym
Juniorzy - 14 lat:
Ziemowit Adamczak 1 m. - 
50 m dowolnym; 2 m. - 100 

m dowolnym; 2 m. - 50 m 
motylkowym; 2 m. - 100 m 
motylkowym
Maksymilian Socha 1 m. - 200 
m dowolnym; 2 m. - 50 m 
grzbietowym; 3 m. - 100 m 
grzbietowym
Dzieci – 11 lat:

Dominika Trepczyk 2 m. - 100 
m klasycznym; 3 m. - 50 m 
klasycznym
Wiktor Zatyka 2 m. - 100 m 
klasycznym
Martyna Piepiórka 2 m. - 100 
m dowolnym
(raf)

Walczyli na pięści i nogi
2. K-1 75 kg Karol Wierzejski 
(Start Działdowo) - Karol 
Kruzel (Duet Gdańsk) - TKO/3
3. K-1 +91 kg Adrian Gurin 
(Niedzielski Team) - Armen 
Avakian (Duet Gdańsk) 0:3
4. K-1 81kg Patryk Andrzejewski 
(Marcel Gdańsk) - Bartosz 
Gruba (Duet Gdańsk) 0:3
5. K-1 81kg Borys Brodowski 
(Pablo Kowale) - Patryk Rasch 
(Rebelia Kartuzy) 0:3
6. K-1 86kg Mateusz Pawlik 
(Fighter Lębork) - Mikołaj 
Krauze ( Rebelia Kartuzy) 3:0
7. K-1 81kg Paweł Świeczkowski 
(Marsel Gdańsk) - Wiesław 
Złoty (Duet Gdańsk) 0:3
8. MMA Andrei Iwanov (Litwa) 
- Marcin Pionke (Baltic Fighter 
Gdańsk) POD./1
9. MMA Erik Batrim (Litwa) - 
Ireneusz Szydłowski (Bushido 
Kowale Gdańsk) TKO/1
10. Walka o Pas Mistrza Gali 
Duet Figth Night Low - kick 
86kg Aurimas Achranavichius 
(Litwa) - Mateusz Jereczek 
(Rebelia Kartuzy) TKO/3
11. Walka o Pas Mistrza Gali 
Duet Figth Night Low - kick 
+ 91 Darius Kavarza (Litwa) 
- Artur Bizewski (Rebelia 
Kartuzy) TKO/2
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Już na początku należy za-
znaczyć, że był to świetny 
okres dla kartuskich zawodni-
ków i drużyn, którzy od dawna 
nie zanotowali aż tak udanego 
roku. Aby nie umniejszać za-
sług poszczególnych sportow-
ców przedstawiamy ranking 
sukcesów, wspomagając się... 
literami alfabetu. 

Zaczynamy od litery K. 
K jak kickboxing – przyzwy-

czailiśmy się już co częstych 
sukcesów zawodników kar-
tuskiej Rebelii. Największym 
z nich jest bez wątpienia tytuł 
mistrza świata juniorów zdo-
byty przez Roberta Wrońskie-
go. Pod okiem Patryka Zabo-
rowskiego świetnie rozwijają 
się także kariery m.in.  Joanny 
Węsiory, Mateusza Jereczka, 
Mikołaja Krause i  Artura Bi-
zewskiego, którzy swoje umie-
jętności potwierdzili podczas 
Mistrzostw Polski.

K  jak kolarstwo – bez 
wątpienia na pierwszy plan 
wychodzi Szymon Sajnok. 
Jednym z największych jego 
tegorocznych osiągnięć jest 
drugie miejsce podczas II 
Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich rozegranych w 
Nankin w Chinach.

K jak koszykówka – srebr-

Pasmo sportowych sukcesów
PODSUMOWANIE | Zbliżamy się do końca roku, warto więc pokusić się o sportowe podsumowanie ostatnich 
miesięcy. Zawodnicy nie zawiedli, sukcesów nie brakowało. 

ny medal Mistrzostw Polski w 
Mini Koszykówce drużyny re-
prezentującej Szkołę Podstawo-
wą nr 5 w Kartuzach.

P jak piłka nożna – zawodnicy 
Cartusii 1923 zostali mistrzami 
jesieni. Nasza drużyna otwiera 
III-ligową tabelę.

P jak pływanie – tu sukce-
sów nie brakowało. Postacią 

pierwszoplanową był na pew-
no Jakub Skierka, który zdobył 
kilkanaście medali różnych 
imprez – np. trzy złote podczas 
Letnich Mistrzostw Polski Ju-
niorów. Jego śladem podążają 
już Wiktor Zatyka, Dominika 
Trepczyk, Martyna Piepiórka, 
Julia Cyman oraz Ziemowit 
Adamczak.

S  jak szachy – Paweł Tec-
laf, niezwykle uzdolniony 
11-latek z Kartuz, nie prze-
staje zadziwiać. Jego sukcesy 
naprawdę robią wrażenie. 
Wielokrotnie reprezento-
wał Polskę na mistrzostwach 
świata i Europy juniorów. W 
tym roku wywalczył mistrzo-
stwo Polski do lat 12. Podczas 

Mistrzostw Świata, które od-
były się w RPA zajął siódme 
miejsce. 

W jak wędkarstwo - Dawid 
Makurat, reprezentant kar-
tuskiego koła PZW zdobył 
srebrny medal Mistrzostw 
Polski, a następnie w druży-
nie wywalczył drugie miejsce 
podczas Młodzieżowych Mi-

strzostwach Świata rozegra-
nych w holenderskim Assen.

Z jak zapasy – lista sukce-
sów jest długa. Z pewnością 
powinien otwierać ją Krzysztof 
Niklas, mistrz świata kadetów 
w zapasach w stylu klasycznym. 
Do sukcesów należy zaliczyć 
także dwa złote i dwa brązowe 
medale Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w Stylu Klasycz-
nym. Na najwyższym stopniu 
podium stanęli Jakub Serkowski 
i Szymon Roszkowski, nato-
miast trzecie miejsca przypadły 
w udziale Krystianowi Formeli 
i Erykowi Roszkowskiemu. W 
innych zawodach krajowego 
czempionatu z dobrej strony 
pokazał się Krystian Wika zdo-
bywca brązowego medalu. 

Sukcesów naszych sportow-
ców było oczywiście więcej i 
jesteśmy przekonani, że z roku 
na rok będzie ich przybywać. 
Dlatego też kontynuowany bę-
dzie zwyczaj nagradzania tych 
sportowców, którzy osiągają 
bardzo dobre wyniki i promują 
w kraju i świecie naszą gminę. 
Nadal wspierane będą także 
kluby sportowe. Tak wiele do-
brych wieści ze sportowych aren 
to także zasługa trenerów oraz 
Gminy, która konsekwentnie 
realizuje program rozbudowy 
bazy sportowej. W ostatnich 
latach dla naszych sportowców, 
zarówno tych profesjonalnych, 
jak i amatorów powstało dzie-
sięć boisk oraz trzy hale spor-
towe. Od 2008 roku na sporto-
we inwestycje Urząd Miejski w 
Kartuzach przeznaczył około 20 
milionów złotych.  
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