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Miasto 
w Nowej odsłoNie

Rewitalizacja rynku, parku, 
dworca kolejowego, budowa 

integracyjnego węzła komuni-
kacyjnego – to tylko niektóre 

z istotnych zmian, jakie w naj-
bliższych latach czekają Kartuzy. 

Można powiedzieć, że miasto 
przejdzie metamorfozę. I to 

w wielu dziedzinach, ponieważ 
planowane zmiany dotyczą za-

równo infrastruktury drogowej, 
komunikacji, zagospodarowania 

przestrzeni, jak i terenów roz-
rywkowych i rekreacyjnych. 

Ostatnie dwa lata (w listopadzie 
ub. roku minęła połowa kaden-

cji obecnego samorządu) już 
sporo się zmieniło. Czego zatem 

udało się dokonać oraz jakie są 
najważniejsze plany rozwojowe 

gminy na najbliższe lata?
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KARTUZY | W niedzielę, 8 lutego 1920 roku do Kartuz wkroczyły 
oddziały Wojska Polskiego, dowodzone przez gen. Józefa Hallera, 
przynosząc ludności wolność i jutrzenkę wyzwolenia spod jarzma 
pruskiego.

ŻUKOWO
Jeszcze do końca tego mie-

siąca można zgłaszać kandy-
datury do Gminnej Nagrody 

„Sucovia” za rok 2016.

Od tej chwili w Kartuzach 
wiele się zmieniło. Miasto 
stale się rozwija, rozbudo-

wany został przemysł, przy-
było mieszkańców (pomimo 

masowych wyprowadzek 
ludności niemieckiej).

Nawiązując do tych waż-
nych dla Kartuz wydarzeń 

sprzed 97 lat, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Od-
dział Kartuzy oraz Mieczy-

sław Gołuński, burmistrz 
Kartuz i Związek Piłsudczy-

ków RP Oddział Kaszub-
ko-Pomorski w Kartuzach 

w minioną niedzielę złożyli 
kwiaty pod pomnikiem 

Matki Boskiej Królowej 
Korony Polskiej w Kartu-
zach. Uroczystość poprze-

dziła msza św w intencji 
Ojczyzny, która odbyła się 

w kościele pw. ś.w Kazi-
mierza w Kartuzach, a którą  
poprowadził ks. dr Ryszard 

Różycki. /raf/

Można zgła-
szać pro-

p o z y c j e 
osiągnięć 
w roku 
2016 oraz 
kandyda-
tury do 
nag rody 
mecena -
sa. 

- Macie Państwo najwięk-
szą wiedzę na temat osób 
i instytucji najbardziej 
wyróżniających się w da-
nej dziedzinie, dlatego li-
czymy na Państwa pomoc 
przy zgłoszeniu wybitnych 
osobowości działających 
na rzecz gminy – zachęcają 
organizatorzy.
Nagrody przyznawane 
będą w kilku kategoriach: 
kultura, sport, inicjatywy 
społeczne, gospodarka, 
edukacja. Laureaci nagrody 
otrzymują nagrodę rzeczo-
wą w formie statuetki oraz 
nagrodę pieniężną.
„Sucovia” może być przy-
znana za: działalność lub 
osiągnięcie w roku kalen-
darzowym poprzedzającym 
przyznanie nagrody; cało-
kształt twórczości; działal-
ność promocyjną na rzecz 
gminy Żukowo w kraju i za 
granicą; działalność wspie-
rającą i sponsoringową.

Za działalność wspierającą 
i sponsoringową może być 
przyznana nagroda hono-
rowa pod nazwą „Gminna 
Nagroda „Sucovia” – Me-
cenas. W tej kategorii przy-
znaje się jedynie nagrodę 
rzeczową w formie statu-
etki.
Kandydatury do Gminnej 
Nagrody wraz z uzasad-
nieniem mogą zgłaszać: 
organizacje pozarządowe, 
instytucje kultury, kluby 
sportowe, organy admini-
stracji publicznej, szkoły, 
media, przedsiębiorcy, oso-
by fizyczne.
Nagrodę przyznaje Kapitu-
ła, która podejmuje decyzje 
w jakich kategoriach zosta-
ną wręczone nagrody w da-
nym roku kalendarzowym. 
Zgłoszenia w formie pisem-
nej wraz z uzasadnieniem 
należy wysłać w nieprze-
kraczalnym terminie do 
dnia 28 lutego 2017 roku 
na adres: Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Żukowie, ul. 
Mściwoja 6, 83 - 330 Żu-
kowo, bądź podpisany skan 
na adres e-mail: okis@okis
-zukowo.pl.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr tele-
fonem 58 680 08 48 lub pod 
adresem e-mail: a.krauze@
okis-zukowo.pl.

Świadczenie będzie przysługiwa-
ło matce, ojcu dziecka, opiekunowi 
prawnemu dziecka albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka. Tym ostatnim 
jest osoba, która faktycznie opiekuje 
się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu 
o jego przysposobienie.
Aby skorzystać ze świadczenia, należy 
złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy 
od dnia narodzin dziecka. Do wniosku 
dołączyć zaświadczenia lekarskie. 
Świadczenie będzie wypłacane jed-
norazowo w wysokości 4 tys. zł i nie 
będzie wliczało się do dochodu przy 

ustalaniu prawa do innych świadczeń, 
w tym m. in. z pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych, z funduszu ali-
mentacyjnego oraz świadczenia 500+. 
Nie będzie też podlegało egzekucji ko-
morniczej i administracyjnej oraz nie 
będzie opodatkowane podatkiem od 
osób fizycznych.

Szczegółowe informacje www.gops.
zukowo.pl oraz w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żuko-
wie ul. Gdańska 48 lub pod nr tel. 58 
6818264 wew. 26 (Dział Świadczeń). 

/raf/

Od tego roku rodzice dzieci 
nieuleczalnie chorych lub 

ciężko upośledzonych mogą 
składać w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Żu-
kowie wnioski o przyznanie 
jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 tys. zł. Będzie 
na to 12 miesięcy od dnia 

urodzenia dziecka, a świad-
czenie nie będzie uzależnione 

od osiąganego dochodu.

Kto zasłużył 
na nagrodę 
„Sucovia” ?

„Za życiem” – nowe świadczenie

97 rocznica przyłączenia 
Kaszub do Macierzy
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WYWIAD | Z Mieczysławem Grzegorzem 
Gołuńskim, burmistrzem Kartuz, o minionych 
dwóch latach bieżącej kadencji 
samorządu oraz planach rozwoju 
gminy Kartuzy rozmawia Rafał Korbut. 
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węzeł 
integracyjny

Ruszają 
konsultacje

Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizo-
wać lub rozpocząć? Jakie kwestie, z którymi musiał 
się zmierzyć kartuski samorząd w ciągu ostatnich 
dwóch lat, uważa Pan za najważniejsze?
- Mijające dwa lata sprawowania przeze mnie funk-
cji burmistrza Kartuz były bardzo pracowite. Z dużą 
intensywnością przystąpiliśmy do wytyczania sobie 
celów i zadań, na które chcielibyśmy pozyskać 
środki zewnętrzne. Z uwagi na fakt, że bieżący 
okres aplikowania o środki unijne będzie z całą 
pewnością ostatnim tak korzystnym dla naszego 
kraju zdecydowaliśmy się tę sytuację maksymalnie 
wykorzystać i przygotować dogłębnie przemyśla-
ne wnioski aplikacyjne, które stworzą nam możli-
wość skutecznego powalczenia o środki zewnętrz-
ne. Efekty tej pracy przerosły nasze oczekiwania. 
W chwili obecnej osiągnęliśmy już pod tym wzglę-
dem rekordowy wynik. Nigdy wcześniej nie udało 
się naszemu samorządowi pozyskać tak wysokich 
dofinansowań do projektów. Jeśli chodzi o zreali-
zowane inwestycje to oczywiście bardzo cieszymy 
się z oddania do użytku I etapu obwodnicy Kartuz, 
rozpoczęcia budowy dworca integracyjnego wraz 
z trasami dojazdowymi, a także I etapu moderniza-
cji kartuskiego rynku.
Jednym z ostatnich dużych sukcesów jest odda-
nie do użytku obwodnicy Kartuz. Czy otwarcie tej 
drogi rozwiązało wszystkie problemy, jeśli chodzi 
o płynność ruchu drogowego? Jaki jest dalszy plan 
na modernizację i rozbudowę infrastruktury dro-
gowej?
- Rzeczywiście oddanie do użytku I etapu kartu-
skiej obwodnicy było wydarzeniem na które długo 
czekali mieszkańcy nie tylko Kartuz. Przy okazji 
realizacji budowy obwodnicy zmodernizowaliśmy 
część ulicy Węglowej i zyskaliśmy nowe połącze-
nia rowerowe, dzięki którym można bezpiecznie 
dojechać i wyjechać z Kartuz w kierunku Grzybna 
i Dzierżążna. Zarówno my jak i marszałek woje-
wództwa, który był tutaj inwestorem zdajemy sobie 
sprawę, że w pełni usprawnienie ruchu w obrębie 
Kartuz uzyskamy dopiero po realizacji II etapu tej 
inwestycji. Mam nadzieję, że dzięki przychylno-
ści osób, które uczestniczyły w procesie budowy 
I etapu inwestycji w niedalekiej przyszłości uda się 
znaleźć środki na wykonanie całości inwestycji zgod-
nie z założeniami projektu. W przyszłości inwesty-
cje drogowe o mniejszej skali pozostaną w dalszym 
ciągu w centrum mojej uwagi. Dążymy do tego aby 
stworzyć w Kartuzach i wokół Kartuz alternatywnych 
połączeń dla ruchu kołowego tzw. małych obwodnic. 
Służyć temu będą projekty - „Budowa drogi gminnej 
relacji Łapalice – Prokowo stanowiącej połączenie 
drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 
1907G”, Budowa II etapu ul. Chmieleńskiej w planach 

Najbardziej spektakularną inwe-
stycją jest realizowana obecnie 
budowa węzła integracyjnego 
Kartuzy wraz z trasami dojaz-

dowymi. Koncepcja zagospoda-
rowania w miejscowym planie 

zagospodarowania okolic dworca 
kolejowego przewiduje powstanie 

jednego, integracyjnego węzła 
komunikacyjnego łączącego  

kolej, przewoźników autobuso-
wych, taksówkarzy i rowerzystów. 
Projekt przewiduje także powsta-

nie nowych miejsc dla odjazdu 
autokarów - mylnie określanych 
jako nowy dworzec autobusowy. 

Przy dworcu kolejowym, po stro-
nie południowej,  miałyby stanąć 

zadaszone boksy zapewniające 
bezpieczne wejście do autokarów 
i umożliwiające bezpośredni wy-

jazd na ulicę kolejową. Po stronie 
północnej dworca kolejowego, 

oprócz miejsc parkingowych dla 
samochodów, powstanie specjalny 
parking dla rowerów, a przy obec-

nej bazie firmy Gryf powstaną 
również miejsca postojowe dla 

taksówkarzy. /raf/

Konferencja prasowa, której celem 
było przedstawienie celów i zało-
żeń kartuskich inwestycji, odbyła 
się w tym miesiącu w Kartuzach.

Konsultacje prowadzone będą 
w terminie od dnia 9 lutego do 

dnia 13 marca w następujących 
formach: zbierania   uwag   na   

piśmie   i   drogą   elektroniczną  
z  wykorzystaniem formularza 

konsultacji (dostępnego w   Biu-
letynie   Informacji   Publicznej   

Gminy   Kartuzy   pod   adresem-
bip.kartuzy.pl w zakładce Ogło-

szenia, na stronie internetowej 
gminy Kartuzy pod adresem kar-
tuzy.pl w zakładce Rewitalizacja 
i w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Kartuzach), spotkania     infor-
macyjnego     organizowanego     

podczas  konferencji podsumo-
wującej   dotychczasowe   prace    

nad    Gminnym    Programem 
Rewitalizacji Kartuz (która od-

będzie się 9 lutego o godz. 14.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Kartuzach) oraz zbierania   
uwag   ustnych  w  Biurze  Gmin-

nego   Programu   Rewitalizacji 
w siedzibie UM w Kartuzach.

Wypełniony formularz konsultacji 
społecznych należy dostarczyć 

do siedziby UM w Kartuzach za 
pomocą poczty elektronicznej 

na adres: rewitalizacja@poczta.
kartuzv.pl (podpisany skan) lub 

osobiście do Biura Obsługi Miesz-
kańca w siedzibie urzędu.  /raf/

Konsultacje mające na celu 
określenie zasad wyznaczania 
składu oraz działania Komitetu 
Rewitalizacji Kartuz. 

Gmina Kartuzy
działając razem osiągamy sukcesy

jest modernizacja ul. Gdańskiej. Pracujemy także 
nad powiększeniem ilości miejsc parkingowych 
w mieście przede wszystkim przy ulicy Wzgórze 
Wolności i dra Aleksandra Majkowskiego. 
Wielu inwestycji nie udałoby się nie tylko zreali-
zować, ale nawet rozpocząć, gdyby nie środki ze-
wnętrzne. Jak ocenia Pan pozyskiwanie pieniędzy 
z funduszy europejskich i po jakie środki (oraz na 
jaki cel) zamierzacie sięgnąć w przyszłości?

- Lata 2014 – 2016 pokazały, że zgodna praca bur-
mistrza, rady miejskiej przy uchwalaniu kolejnych 
budżetów oraz zaangażowanie mieszkańców dały 
impuls do skutecznej realizacji planów i zamie-
rzeń, szczególnie w zakresie pozyskania do bu-
dżetu gminy środków zewnętrznych. W obecnej 
kadencji na realizację zarówno projektów inwe-
stycyjnych jak i projektów tzw. miękkich samo-
rządowi udało się skutecznie pozyskać 54 mln 
200 tys. złotych. W przyszłości planujemy starać 
się o środki m.in. na: oczyszczenie Jezior Kartu-
skich i budowę promenady w Kartuzach, budowę 
tras rowerowych, budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, budowę 
sieci kanalizacyjnej w Brodnicy Górnej.
Rozwój których dziedzin w gminie Kartuzy uważa 
Pan za najważniejszy i dlaczego? Czy jest to dal-
szy rozwój dróg, edukacji, sportu, czy rozrywki? 
A może na dzień dzisiejszy ważniejsza jest ekolo-
gia lub turystyka?
- W swojej pracy samorządowej staram się re-
alizować ideę zrównoważonego rozwoju dlatego 

będziemy inwestować we wszystkie sfery nasze-
go codziennego życia. Czekają nas duże zadania 
w oświacie związane nie tylko z wprowadzaną 
reformą edukacji ale też z realizacją projektów 
edukacyjnych, na które pozyskaliśmy dofinanso-
wanie. W zakresie sportu będziemy realizować 
modernizację kartuskiego stadionu, budowę sali 
gimnastycznej w Brodnicy Górnej oraz hali wido-
wiskowo – sportowej przy szkole Podstawowej nr 
2 w Kartuzach, ważne dla nas jest bezpieczeństwo 
komunikacyjne dlatego będziemy modernizować 
nasze drogi zarówno w mieście jak i na terenach 
wiejskich. Szczególne znaczenie dla rozwoju na-
szego miasta i nadania jemu nowego wizerunku 
będzie miała realizacja projektu „Rewitalizacja 
Centrum Kartuz”, na który po trudnych nego-
cjacjach udało się uzyskać zapewnienie dofinan-
sowania w ponad 13 mln złotych. Zatwierdzony 
przez urząd marszałkowski zakres realizacji pro-
jektu obejmuje szereg działań społecznych oraz 
infrastrukturalnych, które wpłyną na ożywienie 
centrum Kartuz. W ramach projektu powstanie 
Centrum Usług Społecznych oraz Klub Integracji 
Społecznej. Dofinansowaniem zostanie objęta m 
in.: 
- budowa dworca w Kartuzach (część, w której 
zlokalizowana zostanie biblioteka), 
- kompleksowy remont i dobudowa windy 
w budynku tzw. „Kaszubskiego Dworu” przy  
ul. Gdańskiej, 
- zagospodarowanie rynku w Kartuzach,
- zagospodarowanie Parku im. dra H. Kotowskie-
go,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kartuzach wraz z budową boiska 
wielofunkcyjnego,
- zagospodarowanie parku przy ul. Majkowskiego 
w Kartuzach oraz Parku Inki,
- remont części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych należących do wspól-
not mieszkaniowych oraz gminnych budynków 
mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyle-
głych podwórek,
- działania dodatkowe, angażujące mieszkań-
ców w przedsięwzięcia rewitalizacyjne np.  
w prace dot. zagospodarowania bezpośredniego 
otoczenia w formie grantów. Marzeniem nie 
tylko moim jest odzyskanie dla Kartuz czystych 
jezior, które mogłyby się stać nieocenionym 
motorem napędowym rozwoju turystyki.
Przed nami wiele wyzwań, które wraz z moim 
zgranym zespołem pracowników będziemy sta-
rali się skutecznie zrealizować w najbliższym 
czasie.

Dziękuję za rozmowę.

ZMiany w sZKolnictwie
Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Kartuzach podję-
to uchwałę w sprawie projek-
tu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego. 
Tym samym radni rozpoczęli 
procedurę ustalania nowej sie-
ci szkół, która obejmuje dwa 
etapy i musi zakończyć się do 
31 marca. 
Taki wymóg wynika bezpo-
średnio z ustawy. Rada miej-
ska ma obowiązek podjąć 
uchwałę w sprawie projek-
tu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego 
(tzw. uchwała intencyjna) oraz 
przedłożyć tę uchwałę do za-
opiniowania przez kuratora 
oświaty i związki zawodowe.
Opinia kuratora ma zawie-
rać w szczególności ocenę 
zgodności z prawem rozwią-
zań zaproponowanych w tej 
uchwale oraz ocenę w za-
kresie zapewnienia przez 
gminę możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego, a tak-
że rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolne-

go, dla wszystkich dzieci za-
mieszkałych na terenie danej 
gminy. Kurator oświaty i wła-
ściwe organizacje związkowe 
mają 21 dni na wydanie opinii 
w sprawie tego projektu. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty rada miejska 
do 31 marca podejmie uchwa-
łę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe 
(tzw. uchwała ostateczna).

/raf/

Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama •	
w Kartuzach włącza się do Szkoły Podstawowej 
im. Św. Kazimierza nr l w Kartuzach. 
Gimnazjum nr 2 im. dra Aleksandra Majkow-•	
skiego w Kartuzach zostaje włączone w struktu-
rę organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach.
Gimnazjum im. ks. Antoniego Arasmusa •	
w Kiełpinie zostaje włączone w strukturę orga-
nizacyjną Szkoły Podstawowej im. Partyzantów 
Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie.
Gimnazjum im. gen. Józefa Wybickiego w Sta-•	
niszewie zostaje włączone w strukturę orga-
nizacyjną Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa 
Wybickiego w Staniszewie.

Najważniejsze zmiany od 1 września br.:
KARTUZY 

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy



4 | metropolia.info/aktualnościCzwartek, 9 luty 2017

Zagłosuj na projekt 
w Budżecie oBywatelSkim

ŻUKOWO | Mieszkańcy 
miasta Żukowo 

zgłosili 
6 projektów 
do realizacji 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2017 

na łączną kwotę 
prawie 605 tys. zł. 

Tylko do 15 lutego można 
dokonać wyboru projektów 
do realizacji poprzez wy-
pełnienie pisemnej ankiety 
pn. „Ankieta wyboru”.
Zgłoszone projekty zostały 
po ddane ocenie formalnej. 
W jej trakcie brano pod 
uwagę czy zgłoszone po-
mysły należą do zadań wła-
snych gminy i są wpisane 
w strategię Gminy Żukowo, 
są możliwe do realizacji na 
terenie Żukowa i mają cha-
rakter lokalny oraz czy są 
zadaniami możliwymi do 
realizacji w trakcie jednego 
roku budżetowego. 
Zespół opiniujący propo-
zycje zadań zgłoszonych 
przez mieszkańców Żuko-
wa zweryfikował pozytyw-
nie 5 projektów. 
Ankietę można pobrać ze 
strony www.zukowo.pl lub 
w Urzędzie Gminy w Żu-
kowie (ul. Gdańska 52) 
w Biurze Obsługi Klienta 
w dni robocze: w ponie-
działki i we wtorki w go-
dzinach: 7.30 – 17.00; 
w środy i czwartki w godzi-
nach 7.30. – 15.30, w piąt-
ki w godzinach 7.30 –15.00 
i następnie złożyć w wersji  
papierowej w BOK w Żu-
kowie. /raf/

Punkt w Sierakowicach:
poniedziałki, środy i piątki w godzinach•  
15.30 – 19.30
wtorki w godzinach 12.00 – 16.00• 
czwartki w godzinach 8.00 – 12.00• 

Punkt w Stężycy:
poniedziałki w godzinach 12.30 – 16.30• 
wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00• 
czwartki w godzinach 13.00 – 17.00• 

PozoStałe Punkty działają bez zmian.
/raf/

Dotacje na założenie firmy

Bezpłatne porady prawne

POWIAT | Osoby, które chcą rozpocząć własną działal-
ność gospodarczą, mają szansę na uzyskanie dotacji. Re-
krutacja trwa tylko do najbliższego poniedziałku, trzeba 
więc się pospieszyć. 

Od 1 lutego zmienione zostały godziny funkcjono-
wania punktów, gdzie można uzyskać nieodpłatną 

pomoc prawną w Sierakowicach i w Stężycy.

Projekt skierowany jest 
do osób powyżej 30 roku 
życia,  pozostających bez 
pracy, mieszkańców powiatu 
wejherowskiego, puckiego 
lub kartuskiego i należących 
do co najmniej jednej z grup: 
osób w wieku 50 lat i więcej, 
kobiet, osób z niepełnospraw-
nościami, osób długotrwale 
bezrobotną, osób o niskich 
kwalifikacjach. 
Projekt realizowany przez 
powiat wejherowski.
Oferta projektu jest obszerna 
i zawiera się w niej: dotacja 
inwestycyjna w kwocie 19 
350 zł, finansowe wsparcie 
pomostowe 1 850 zł (przez 6 
miesięcy) szkolenia trwające 
3 tygodnie oraz doradztwo. 
Wszystkie informacje na 
temat p[rojektu dostępne są 
stronie: www.powiat.wejhero-

wo.pl w zakładce: PROJEKT 
„Wsparcie przedsiębiorczości 
na Kaszubach” – Ruszają 
dotacje!
Formularze rekrutacyjne wraz 
z wymaganymi załącznikami 
przyjmowane będą w godz. 
8.30 – 14.30  w  Punktach 
Rekrutacji, które mieszczą się 
w następujących miejscach:

Powiatowy Cech Rze-• 
miosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Zwią-
zek Pracodawców w Wej-
herowie, tel. 58 672 25 
11  lub 698 687 860
Spółdzielnia Socjalna • 
Pasja w Kartuzach, tel. 
791 431 655
Starostwo Powiatowe • 
w Pucku, tel. 58 673 41 
94

/raf/
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To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą 
być widoczni
wśród przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl

Lista zatwierdzonych projektów:
Budowa Sygnalizacji świetlnej w zakresie przejścia dla pieszych przy 1. 
Gimnazjum nr 2 w Żukowie wraz z tablicą informacyjną o prędkościach 
przejeżdżających samochodów – 150 tys. zł
Budowa ulicy Jaśminowej – I etap o długości 60 mb - 100 tys. zł2. 
Budowa „Obszaru Rekreacyjnego Parkowa” - 200 tys. zł3. 
Plac sportów miejskich nad Jeziorkiem – 62,1 tys. zł 4. 
Remont chodnika przy ulicy Polnej w Żukowie – 62,8 tys. zł5. 

Rok 2017 jest pierwszym, w którym 
w Żukowie wprowadzony jest budżet 
obywatelski. W jego ramach sami 
mieszkańcy decydują, na jakie inwe-
stycje w mieście zostanie przezna-
czona część publicznych środków.
Zadania mogą dotyczyć np. urzą-
dzania zieleni miejskiej, parków 
i skwerów osiedlowych, budowy 
i doposażenia placów zabaw, terenów 
i obiektów sportowych oraz terenów 
rekreacyjnych, zmian organizacji ru-
chu na drogach gminnych, budowy, 
utwardzenia i remontów nawierzchni 

ulic, ciągów pieszych, dróg rowero-
wych, parkingów samochodowych, 
placów, instalacji oświetlenia, budo-
wy i remontów publicznej infrastruk-
tury.
Szacunkowy koszt realizacji propo-
nowanego zadania zgłoszonego ra-
mach projektu nie może przekraczać 
kwoty 200 tys. zł.
Należy pamiętać, że środki przekazy-
wane do dyspozycji w ramach budże-
tu obywatelskiego są częścią finan-
sów publicznych i jako takie muszą 
podlegać wszystkim rygorom prawa.

O Budżecie:
W ramach BO może powstać np. plac sportów miejskichFo
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osP w Gołubiu 
11 lutego•	
godz. 18.00•	
strażnica osP  •	
w Gołubiu

osP w stężycy

18 lutego•	
godz. 18.00•	
Dom strażaka  •	
w stężycy

osP w Nowych  
czaPlach

25 lutego•	
godz. 18.00•	
strażnica osP  •	
w Nowych Czaplach

osP zGorzałe
4 marca•	
godz. 18.00•	
strażnica osP  •	
Zgorzałe

zebrania strażackie 

Umowa o partnerstwie podpisana

termomodernizacja 7 obiektów 

BEZPIECZEŃSTWO | Trwa cykl spotkań sprawozdawczych w jed-
nostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Stę-
życa. 

TURYSTYKA | Niemal 7,7 mln 
zł będzie kosztować projektu 
rozwoju turystyki kajakowej 
w obrębie szlaku Kółka Raduń-
skiego oraz rzeki Raduni.

INWESTYCJE Już niebawem ruszą roboty termomodernizacyjne siedmiu obiektów gminnych. 

28 stycznia członkowie 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Szymbarku spotkali 
się, by podsumować minio-
ny rok, natomiast 4 lutego 
oceny ubiegłorocznej dzia-
łalności dokonali strażacy 
z Kamienicy Szlacheckiej. 
Strażacy w Szymbarku 
w 2016 roku interwenio-
wali 80 razy w tym 10 
razy wyjeżdżali do pożaru. 
Natomiast ochotnicy z Ka-
mienicy Szlacheckiej in-
terweniowali 36 razy, przy 
czym w siedmiu przypad-
kach gasili pożary, a w 29 
działali przy miejscowych 
zagrożeniach. Odnotowali 
też jeden alarm fałszywy. 
Podczas zebrania w Ka-
mienicy Szlacheckiej 
wyróżniono zasłużonych 
druhów.

Działalność strażaków 
w poszczególnych jed-

nostkach nie ograniczała 
się jedynie do akcji 

ratowniczych. Ochotnicy 
podnoszą swoje kwali-
fikacje i umiejętności, 
dbają o sprzęt i remi-
zę, propagują zasady 

bezpieczeństwa wśród 
najmłodszych, a także 

aktywnie działają na 
rzecz miejscowej spo-

łeczności.  
Podczas spotkania 

przedstawiono też plany 
na kolejny rok działal-

ności. 

/opr. raf./

Pod koniec stycznia podpisana została umo-
wa o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca 
(partnerem wiodącym) a partnerami projek-
tu: Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą 
Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz 
Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański 
oraz Pawłem Marszk prowadzącym działal-
ność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia 
sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki na 
rzecz realizacji Projektu: „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe – Szlakiem Raduni” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

lista odzNaczoNych 
strażaków:

 
Złotym Medalem  

„Za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali:

dh Eugeniusz Literski•	
dh Andrzej Bartelik•	  

Srebrnym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa” 

odznaczony został:
dh Waldemar Sitterlee •	

Brązowym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa” 

odznaczeni zostali:
dh Tomasz Szymichowski •	
dh Krzysztof Bigus •	
dh Jacek Bigus •	
dh Grzegorz Kulas •	

Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali:

dh Krzysztof Lica •	
dh Mateusz Kluwe•	

Kolejne 
Zebrania 
StrażacKie

Wójt Gminy Stężyca podpisał umowy z wyko-
nawcami robót, którzy zostali wyłonieni w drodze 
przetargu. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. 
Przypomnijmy iż pod koniec ubiegłego roku Gmi-
na Stężyca złożyła wniosek o  dofinansowanie 
w sprawie wspólnej realizacji zadania. Przedmio-
tem realizacji zadania jest kompleksowa moderni-
zacja budynków użyteczności publicznej na tere-
nie 4 gmin: Gminy Chmielno, Gminy Sulęczyno, 
Gminy Linia i Gminy Stężyca. Projektem zostanie 

objętych 20 budynków dla których na bazie prze-
prowadzonych audytów energetycznych wybrano 
rozwiązania wpływające w najbardziej efektywny 
sposób na poprawę efektywności energetycznych. 
W zależności od budynków inwestycja obejmie 
kompleksowe działanie związane miedzy innymi  
z: ociepleniem elewacji zewnętrznych budynku, 
wymianą elementów stolarki okiennej lub drzwio-
wej, poprawa jakości i sprawności instalacji grzew-
czej oraz w części budynków wymianą źródeł cie-
pła. W ramach złożonego projektu na terenie Gminy 
Stężyca odremontowane zostanie siedem obiektów 
użyteczności publicznej.

świetlica wiejska w • Gapowie
świetlica wiejska w • Łosienicach
świetlica wiejska w • Żurominie
świetlica wiejska w • Stężyckiej Hucie

budynek OSP w • Szymbarku
Dom Pomocy Społecznej w • Stężycy
obiekty Gminnego Przedsiębiorstwa  • 
Komunalnego w Stężycy

obiekty do termomodernizacji:

jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działania 8.4. 
Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa 
przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne 
Pomorskie Szlaki Kajakowe współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego
Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyj-
ności turystycznej miejsc o szczególnych wa-
lorach przyrodniczych związanych z turystyką 
kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka 
Raduńskiego oraz rzeki Raduni.
Całkowita wartość projektu to 7.661.679,20 
zł, wnioskowana kwota dofinansowania UE to 
6.474.695,82 zł. Okres realizacji projektu: 11 
lutego 2015 r. – 31 grudnia 2020 r.

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl
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POMORZE | Gospodynią spotkania Konwen-
tu Powiatów Województwa Pomorskiego 

była Janina Kwiecień, starosta powiatu 
kartuskiego. Gratulowano jej sukcesu, bo 

powiat kartuski kolejny rok z rzędu znalazł 
się w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu 

prowadzonego przez Związek Powiatów 
Polskich. W kategorii powiatów powyżej 120 

tys. mieszkańców zajął 3 miejsce. 

KARTUZY | Droga we-
wnętrzna łącząca ulice 
Zamkową i Chmieleńską 
w Kartuzach, popularnie 
nazywana „małą obwod-
nicą” została zamknięta 
dla ruchu drogowego do 
dnia 25 lutego 2017 r. 
z uwagi na wycinkę drzew. 
W związku z tym mogą 
wystąpić utrudnienia 
w ruchu drogowym. 

Kartuskim obradom prze-
wodniczył przewodniczący 
Konwentu Mirosław Czapla, 
starosta malborski. Monika 
Kończyk, Pomorski Kurator 
Oświaty, przedstawiła zasa-
dy wprowadzanej w życie 
reformy oświaty i odpowia-
dała na pytania samorządow-
ców. Reforma oświaty doty-
czy  najbardziej samorządów 
gminnych, które na razie od-
powiedzialne są za organiza-
cję zarówno szkół podstawo-
wych jak gimnazjów. Z mocy 
prawa 31 sierpnia 2019 r. 
gimnazja przestaną istnieć, 
ale już od 1 września 2017 
roku nie będzie do nich na-
boru, a uczniowie kończący 
klasę szóstą przejdą do klasy 
siódmej w tej samej szko-

le. W terminie do 31 marca 
br. rady gmin muszą podjąć 
uchwały w sprawie sieci 
szkół, przyjmując jednocze-
śnie akty założycielskie szkół 
nowego typu – ośmioklaso-
wych. Ponieważ gminy nie 
będą miały możliwości po-
woływania szkół ponadpod-
stawowych, muszą wystąpić 
do rad powiatów i zawrzeć 
porozumienie o przekazaniu 
zadań dotyczących kształce-
nia młodzieży. 
Na organizację nowego typu 
kształcenia ponadpodstawo-
wego powiaty będą miały 
trochę więcej czasu. Stoją 
głównie  przed wyzwaniem 
związanym z kształceniem 
zawodowym. Przewidzia-
no (prócz 4-letnich liceów) 

Droga ta przebiega przez tereny leśne, a pra-
ce wycinania drzew związane są przygotowa-
niem terenu pod modernizację tego odcinka 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.
Projekt pn. ‘’Budowa ul. Chmieleńskiej (dro-
gi gminnej)  łączącej  drogi wojewódzkie nr 
228 oraz 211 stanowiącej Małą Obwodnicę 
miasta Kartuzy. Etap II’’ przewiduje poszerze-
nie istniejącej obecnie drogi, ułożenie nowej 
nawierzchni, chodników, dwukierunkowej 
ścieżki rowerowej, pobocza oraz wykonanie  
kanalizacji deszczowa i oświetlenia. Zapro-
jektowano również bezpieczne azyle na przej-
ściach dla pieszych.
Przypomnijmy: Tzw. „małą obwodnica wy-
budowana została w latach 80-tych jako tym-
czasowe rozwiązanie problemu komunikacji 
podczas budowy kanalizacji w obrębie ulic 
Zamkowa i Jeziorna. 
Rozwój miasta szybko zweryfikował potrzeby 
komunikacyjne mieszkańców, przez co roz-

wiązanie „tymczasowe” stało się niezbędne. 
Dzisiaj stan drogi pozostawia wiele do życze-
nia, nie spełnia ona bowiem żadnych norm. 
Stan nawierzchni uzależniony jest od podbu-
dowy, a ta ciągle stanowią ponad 30-letnie 
płyty typu Yomb.
Gmina Kartuzy pozyskała dofinansowanie 
na budowę drogi łączącej ul. Chmieleńską 
w Kartuzach z drogą wojewódzką nr 228 
(przedłużenie ul. Chmieleńskiej w kierunku na 
Kosy). 
Dzięki kontynuacji  inwestycji wykonanej 
w 2009 r. miasto zyska pełną małą obwod-
nicę, która połączy ze sobą dwie drogi woje-
wódzkie  nr 211 oraz nr 228. Powstała w ten 
sposób szosa stanowić będzie alternatywną, 
wręcz wskazaną drogę dla jadących z Siera-
kowic i Bytowa. Udostępnienie jej dla ruchu 
pojazdów pozwoli też znacząco odciążyć  ruch 
w mieście głównie  na Pl. św. Brunona jak i  na 
ciągu Jeziorna/Zamkowa. Realizacja inwesty-
cji  planowana jest  do lipca 2017 r. 

 /raf/
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starostowie obradowali w Kartuzach

oBwodnica Zamknięta
zmiany w ruchu 

5-letnie technika oraz 
dwustopniowe branżowe 
szkoły zawodowe. Klasy 
pierwsze zaczną naukę od 
1 września br. 
Szkoły rolnicze, leśne, 
żeglugi śródlądowej i ry-
bołówstwa teoretycznie 
mają możliwość stania się 
szkołami resortowymi – 
działającymi bezpośrednio 
pod egidą konkretnych mi-
nisterstw, jednak, aby sta-
tus taki uzyskać, konieczna 
jest akceptacja rady powia-
tu – o co może być trudno.  
Starosta kartuski Janina 
Kwiecień podkreślała, że 
już w tej chwili jej samo-
rząd kładzie duży nacisk 

na renesans szkolnictwa 
zawodowego. Stąd duże 
nakłady na modernizacje 
szkół i wzbogacenie ofer-
ty o przedmioty związane 
z kolejnictwem i logisty-
ką: 
- Niestety przede wszyst-
kim musimy zwalczyć pe-
wien stereotyp związany 
ze szkołami zawodowymi 
– mówi starosta kartuski. – 
Przez lata utarło się, że do 
szkoły zawodowej trafiają 
uczniowie słabsi, z gorszy-
mi wynikami. A my prze-
cież nie od dziś potrze-
bujemy wszechstronnych 
fachowców, posiadających 
wiedzę ogólną, znających 

języki.
Stąd nasze starania o to, 
by szkoły zawodowe miały 
odpowiednie zaplecze dy-
daktyczne, by kształcenie 
odbywało się na bardzo 
wysokim poziomie. Ocze-
kujemy też zaangażowania 
ze strony przedsiębiorców 
i otwarcia na współpracę 
ze szkołami.
O sporcie szkolnym – 
jego nowych wyzwaniach 
i możliwościach, mówił 
z pasją Dariusz Męczykow-
ski, radny sejmiku pomor-
skiego, przewodniczący 
Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego. Po-
informował, że otrzymał 

fundusze (z Ministerstwa 
Sportu i od marszałka po-
morskiego) na przygoto-
wanie 900 miejsc pracy 
dla organizatorów sportu 
w województwie, ale po-
trzebuje wsparcia samo-
rządów i przedsiębiorców 
przy organizacji rozgry-
wek i eliminacji gminnych, 
powiatowych i wojewódz-
kich, o które mocno zabie-
ga. Jego hasłem jest: „Stop 
ze zwolnieniami z wf-u”, 
oraz: „Całe Pomorze gra 
w piłkę  ręczną”. Sam przez 
34 lata budował zespół su-
per ligi – i udało mu się.

Anna Kłos
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kotŁownIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

FotoGRAF – śluby, tel. 660 310 311

TOWARZYSKIE

wDowA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 
237 164

SZukAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

RÓŻNE

SIAno, słoma w balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREwno opalowe,buk,sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

DREwno do co i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

kuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę 1320 m2 z do-
mem w Łebczu, tel. 576 974 824

SPRZEDAm lub zamienię na miesz-
kanie działkę 1340m2 w Łebczu na 
działce dom w surowym stanie, tel. 
576 974 824

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SPRZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEStEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

StARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

ZAmIEnIę dom z działką 1320 m2 w 
Łebczu na mieszkanie, tel. 576 974 
824

WYNAJMĘ

KUPIĘ

kuPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SkuP aut kasacja pomoc drogowa 
auto części Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRuDnIE brukarzy, tel. 789 385 
938

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkowAnIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

uSŁuGI elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

PRoFESJonALnA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZukASZ 
PRAcownIkA?
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

wykAZ kAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do środy godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

t w Ó R Z 
gle24.pl
razem 
z  nami!

oGŁoSZEnIA 
w RAmcE

już od 10 zł 
reklama@expressy.pl

EXP.RoZ. 
Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

Ogłoszenie mmS:

uSŁuGI
EXP.uSL. 
Fotografia 
ślubna...

na numer: 79567

SPRZEDAm 
myDŁA wŁoSkIE 
Nesti Dante, 250 gram, 

różne zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

  REKLAMA                                       U/2016/RL

gle24.pl/rejestracja



FC Kartuzy wygrywają 

Supra Cup

GkS i cartuSia zagrali sparingi

Hokejowy trening 
w sierakowicach

sukces juniorów cartusii

Młodzi zawodnicy Futsal Club Kartuzy z rocz-
nika 2009 wygrali turniej o Puchar Burmistrza 
Kwidzyna – Supra Cup 2017. W zawodach, 
w których uczestniczyło 10 drużyn kartuscy 
piłkarze ani razu nie przegrali.

Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się „biały orlik” w Sierakowi-
cach. Nie brakuje chętnych do jazdy na łyżwach, a ostatnio przyby-
wa także miłośników hokeja na lodzie. Kolejny trening tej dyscypliny 
przeprowadził w ubiegłą sobotę Łukasz Piaszczyński, zawodnik Oli-
wa Hockey Team.

W Kiełpinie odbył się 
młodzieżowy turniej 
piłki nożnej halowej. 
W zawodach, które 
swoim patronatem 
objął burmistrz gmi-
ny Kartuzy wzięło 
udział 12 drużyn 
juniorskich. Rywa-
lizowali zawodnicy 
z rocznika 2008 oraz 
młodsi, a świetny 
występ zanotowali 
piłkarze Cartusii 
1923 Kartuzy.

W zawodach zorganizo-
wanych 5. lutego wystąpi-
ły także takie zespoły jak: 
Olimpia Grudziądz, Supra 
Kwidzyn, czy Orły Tczew. 
Młodzi kartuzianie zagrali 
siedem meczów – tylko raz 
zremisowali i aż sześć razy 
wygrywali. Nic więc dziw-
nego, że do zawodników FC 

Kartuzy trafiło nie tylko tro-
feum drużynowe, ale także 
wszystkie nagrody indywi-
dualne. Królem strzelców 
został Aureliusz Cichosz, 
najlepszym zawodnikiem 
został wybrany Florian Hin-
ca, a najlepszym bramka-
rzem – Radosław Anolik.

KG

Kiełpino Cup zorganizowany 29. stycz-
nia przy współpracy tamtejszym Zespo-
łem Szkół oraz drużyną Amator Kiełpino 
ściągnął drużyny z całego województwa. 
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy 
po cztery zespoły. Cartusia Kartuzy trafiła 
do grupy A, gdzie rywalizowała z Liderem 
Dębogórze, Jaguarem Gdańsk, oraz Vigo 
Tuchom. Zespół z Dębogórza poradził so-
bie najlepiej, wygrywając wszystkie mecze. 
Drużyna z Kartuz zajęła drugie miejsce, re-
misując z Jaguarem i wygrywając z Vigo. 

W ćwierćfinale Cartusia pokonała GAP II 
Bruskowo Wielkie 1-0. Po wygranej z dru-
gim zespołem z Bruskowa, przeszkodą 
kartuzian w walce o finał okazała się druga 
drużyna z GAP. W emocjonującym meczu 
Cartusia wygrała 2-1, a wejście do finału 
zapewnił im gol z rzutu karnego w ostatniej 
minucie. W finale Cartusia zrewanżowała 
się Liderowi Dębogórze za porażkę w gru-
pie, pokonując go 1-0 i zdobywając Kiełpi-
no Cup. Królem strzelców został zawodnik 
zwycięzców – Mikołaj Jędrzejczyk. KG

Hokeista zaprezentował pro-
fesjonalny sprzęt, uczył po-
prawnej techniki i zdradzał 
tajniki tego zimowego spor-
tu, a chętnych do spotkania 
z zawodnikiem nie zabrakło 

– na lodowisku w Sierako-
wicach zebrało się sporo 
chętnej do nauki młodzieży. 
To kolejne takie spotkanie 
tej zimy. Zawodnicy Oliwa 
Hockey Team już wcześniej 

gościli w Sierakowicach, 
a patrząc na zainteresowa-
nie spotkaniami z hokeista-
mi, nie można wykluczyć, 
że będzie jeszcze okazja ich 
spotkać.  KG

8 | metropolia.info/sportCzwartek, 9 luty 2017

Piłkarze z Przodkowa w obecnych roz-
grywkach radzą sobie nieźle – zajmują 
7. miejsce w tabeli i raczej nie powinni 
mieć problemu z utrzymaniem. Pierw-
sze dwa spotkania GKS zagrał z zespo-
łami z wyższych lig – pierwszoligową 
Bytovią Bytów (1-1) oraz z drugoli-
gową Olimpią Elbląg (porażka 0-1). 
29. stycznia rywalem przodkowian 
był zespół z V ligi – Radunia Stężycai 
w tym meczu GKS mocno się rozstrze-
lał – spotkanie zakończył się wynikiem 
7-2 dla trzecioligowca. W ubiegłą so-
botę GKS zmierzył się z drugoligo-
wym Gryfem Wejherowo i mimo dość 
wyrównanego spotkania przegrał 0-2. 
Wyniki więc do prawda nie są naj-
lepsze, ale z pewnością optymizmem 
może napawać trenera Letniowskiego 
fakt, że jego zespół walczył jak rów-
ny z równym z zespołami z wyż-
szych lig. Szkoleniowiec zauważa, 
że w meczu z Gryfem widać było 
różnicę między grą w pierwszej 
połowie, kiedy grał podstawowy 
skład i było 0-0, a poziomem 
gry w drugiej części meczu, 
gdy wystąpiło wielu no-
wych, testowanych piłka-
rzy. W najbliższą sobotę 
GKS zagra w Niecho-

rzu z Kotwicą Kołobrzeg.

Celem Cartusii jest utrzymanie w IV li-
dze. W związku z tym zatrudniono tre-
nera znanego z ŁKS-u Łódź 
i Lechii Gdańsk – Mariana 
Geszke. Kartuzianie znaj-
dują się w nieco wcze-
śniejszej fazie przy-
gotowań i póki co 
zagrali z zespo-
łami ze swojej 
ligi – naj-
pierw wy-
grali 2-0 
z Bytovią 
Bytów, 

a potem przegrali z Centrum Pelplin 
1-4. W kolejną sobotę Cartusia rozegra 
mecz sparingowy z Kaszubią Studzie-
nice, która występuje w V lidze.

KG

Przygotowujący się do 
wznowienia rozgrywek 

III ligi GKS Przodko-
wo, oraz występują-

ca poziom niżej 
Cartusia Kar-
tuzy rozegrali  
kolejne mecze 

towarzyskie.
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