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AutoMoto Festiwal
Classówkaw Stężycy
Sypion Classówka Auto Moto Festiwal w
Stężycy pobiło rekordy zainteresowania i
frekwencji widzów. Czwarte w historii spo-

tkanie fanów motoryzacji poprowadzili te-
lewizyjni motomaniacy - Adam Klimek, Ja-
rosław Maznas i Rafał Jemielita. Oko

cieszyły zadbane amerykańskie krążowniki
szos, wzruszenie - polskie modele sprzed
kilkudziesięciu lat.

Utwardzanie dróg gminnych w ramach
budowy kanalizacji

100 lat Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gołubiu

Fot. UG Stężyca

Fot. UG Stężyca

Fot. UG Stężyca

Niecodzienny jubileusz świętowali
strażacy w Gołubiu. 100-lecie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gołubiu by-
ło okazją do podziękowania,
podsumowania i mobilizacji do dal-
szej pracy. Miejscem uroczystości
było boisko w Gołubiu. Wójt Tomasz
Brzoskowski wspomniał, ze nieprzy-
padkowo na miejsce uroczystości
wybrano boisko sportowe. Tam bo-
wiem planowana jest budowa nowej
strażnicy.

Odznaczenia i okolicznościowe wy-
różnienia odebrali ochotnicy z OSP
wGołubiu. Podczas uroczystości
jubileuszowej poświęcono również
tablicę upamiętniającą 100 lecie
jednostki.

Odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków:
* Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Mirosław Dzionk

* Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Jarosław Sadowski

* BrązowyMedal za Zasługi dla Pożarnictwa
Maksymilian Poznański

Fabian Turzyński

Piotr Pobłocki

* odznaka StrażakWzorowy
Marek Jereczek

Przemysław Płotka

Nikodem Rompa

Tomasz Mielewczyk

Dominik Jereczek

Łukasz Trybowski

Seweryn Jereczek
Fot. UG Stężyca

Fot. UG Stężyca
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Park w centrum Żukowa otwarty
Kilkadni temuodbyło się uroczyste otwarcie stre-
fy rekreacyjnej– zrewitalizowanego parku przy
klasztorzeNorbertanekwŻukowie.

Nowy design, nowa jakość

Kartuskabibliotekapo przeprowadzce otworzyła
swoje drzwi dlamieszkańców i turystów. Nowasie-
dziba placówkimieści sięwbudynkucałkowicie
zmodernizowanegodworcakolejowego.

W budynku Dworca Integracyjnego w Kartuzach miała miejsce uro-
czystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. J. Żurakowskiego. Powierzchnia użytkowa
biblioteki obejmuje ponad 520 m kw. Znalazła się tam wypożyczalnia
dla dorosłych połączoną z czytelnią, wypożyczalnia multimediów,
wypożyczalnia dla dzieci połączona z wypożyczalnią czytaków, dział
gromadzenia i opracowania zbiorów, kącik prasy, stanowiska kompu-
terowe oraz pomieszczenia biurowe, socjalne i magazyny. Dzięki win-
dzie i wyeliminowaniu w budynku Dworca Integracyjnego barier
architektonicznych, Biblioteka stanowi przestrzeń przyjazną dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Zainstalowany monitoring oraz stała
obecność pracownika ochrony czyni ją również w pełni bezpieczną.
Budowa nowego lokalu biblioteki została zrealizowana w ramach
projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”. Zadanie
obejmowało zarówno budowę biblioteki, jak również stworzenie miej-
sca na potrzeby działania Klubu Integracji Społecznej, mającego na
celu zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Placówka została też
gruntownie doposażona. Ze środków finansowych pochodzących z
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ponad 410 tys. zł) zaku-
piono kompleksowe wyposażenie, na które składają się m.in. regały,
szafy, biurka, stoliki, krzesła, sofy, fotele, sprzęt komputerowy, sprzęt
AGD, nowoczesne oświetlenie i designerskie dekoracje. Ponadto zo-
stał także zakupiony projekt aranżacji pomieszczeń biblioteki, który
wykonał dyplomowany architekt wnętrz dr hab. Jan Sikora, autor
znanych projektów m.in. Mediateki w Sopocie „Sopoteka” oraz Stacji
Kultura w Rumi. Stylistyka wyposażenia kartuskiej Biblioteki łączy
elementy nowoczesnego designu – m.in. szkło, metal, oświetlenie z
elementami nawiązującymi do tradycji regionu (drewno, wiklina, styli-
zowane krzesła, lampy, kolorystyka). Obecnie kartuska biblioteka
spełnia warunki Certyfikatu Biblioteka + , który jest prestiżowym wy-
różnieniem potwierdzającym, że placówka funkcjonuje zgodnie z naj-
wyższymi światowymi standardami zarówno pod względem
infrastruktury i wykorzystania nowych technologii, jak i obsługi czy-
telnika. Biblioteka jest czynna w dniach: wypożyczalnia dla dorosły-
ch: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 18:00 , środy
w godz. 10:00 – 18:00, soboty w godz. 9:00 – 15:00. Wypożyczalnia
dla dzieci: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9:00 do 17:00.
/raf/

Przecięcia wstęgi dokonali Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo
wraz z drugim zastępcą Sylwią Laskowską-Bobulą, proboszczem
ks. Krzysztofem Saganem oraz Witoldem Szmidtke, przewodni-

czącym rady miejskiej. Park został zrealizowany w ramach pro-
jektu "Rewitalizacja starego centrum Żukowa" współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowanego w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką p.w.
WNMP w Żukowie. Wartość inwestycji to blisko 12 mln zł, a dofi-
nansowanie ze środków unijnych to około 7 mln zł. Całe przedsi-
ęwzięcie ma poprawić i uatrakcyjnić zagospodarowanie
przestrzenne historycznego centrum Żukowa oraz stworzyć
mieszkańcom miejsce do rekreacji. Mieszkańcy gminy mogą już
korzystać z drewnianego pomostu, nowo powstałych ścieżek
dla pieszych, ławek, altan, stojaków rowerowych oraz tablic in-
formacyjnych wokół oczyszczonego, pogłębionego i wzmocnio-
nego stawu. Uroczystości otwarcia parku towarzyszył Festiwal
Kreatywności i Nauki, który odbył się w ramach projektu „Dzie-
ciaki Bystrzaki”. Na dzieci czekały stoiska z ciekawymi ekspery-
mentami z fizyki i chemii oraz pokazy specjalne Science Show.
Na scenie zaprezentowały się zespoły tanecznie i wokalnie Mul-
czi i Rapsodia, a na finał zaśpiewała Weronika Pryczkowska.
/raf/

Rowerempo terenie
Gminy Stężyca
Wzdłuż pasów drogowych na terenie Gminy Stężyca powstają bezpieczne, asfaltowe trasy dla jedno-
śladów o łącznej długości ok. 43 km. Podzielone są na sześć skomunikowanych ze sobą odcinków i
pętli łączących zakątki gminy.

W ubiegłym roku Gmina oddała do
użytku około 20 km ścieżek na tra-
sach Stężyca – Gołubie, Gołubie –
Szymbark – Wieżyca, Gołubie –
Zgorzałe i Zgorzałe – Stężyca. Te
odcinki zostały wybudowane w ra-
mach realizacji inwestycji: budowa
węzła integracyjnego w Gołubiu, a
środki na ten cel pochodziły z Unii
Europejskiej. W tym roku Gmina
buduje odcinki: Chróstowo – Boru-
cino, od myjni w Stężycy do
Chróstowa. Następnie zostanie wy-
budowana trasa Kamienica Szla-
checka – Wygoda Łączyńska. Jak

podkreśla Wójt Gminy Stężyca, To-
masz Brzoskowski, jest to jedna z
najbardziej oczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji. Powstanie
ścieżek rowerowych to możliwość
aktywnego i bezpiecznego wypo-
czynku dla całych rodzin. Ścieżki
zwiększą również turystyczną kon-
kurencyjność regionu. - Cieszę się,
że z całym przedsięwzięciem zmie-
ściliśmy się w budżecie. Jeśli zreali-
zujemy kilometry, które planujemy
na ten rok, będzie to około 80/90%
wcześniejszych założeń – powie-
dział pan wójt.

Fot. UG Stężyca

Fot. UM Kartuzy
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WUP w Gdańsku wspiera rynek pracy
i pracodawców, między innymi przygotowując
kandydatów do pracy. Doradcy zawodowi
z Centrum Informacji i Planowania Kariery Za-
wodowej (CIiPKZ) działającego w ramach WUP
w Gdańsku odwiedzają uczniów pomorskich szkół,
pomagając im określić ich mocne strony
i kompetencje przydatne w planowaniu kariery za-
wodowej. Przedsiębiorcy z naszego regionu oraz
ich pracownicy również mogą skorzystać z bez-
płatnych usług poradnictwa zawodowego – nasi
doradcy prowadzą warsztaty grupowe oraz
konsultacje indywidualne dla firm z całego
województwa. Dzięki temu pracodawcom łatwiej
jest podjąć decyzję o wyborze dalszych szkoleń
i kursów podnoszących wydajność i jakość pracy
w ich firmach, dostosowanych do kompetencji za-
trudnionych przez nich osób.
Z pracodawcami spotykamy się również w ramach
cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców”
organizowanego wspólnie przez WUP w Gdańsku
i powiatowe urzędy pracy z naszego województwa.
Podczas tych spotkań rozmawiamy z przed-
siębiorcami o rekrutacji, szkoleniach i zarządzaniu
firmą. Podpowiadamy też, jak podtrzymać
zaangażowanie pracowników
i informujemy o możliwościach finansowania
szkoleń i kursów zawodowych, korzystając ze

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy
Pomorskiego Funduszu Rozwoju.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspiera także
pomorskich pracodawców, pośrednicząc
w realizacji projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską, które przygotowują osoby bez-
robotne i bierne zawodowo do wejścia na rynek
pracy Wśród działań finansowanych z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
poza poradą doradcy zawodowego znajdują się
między innymi szkolenia, staże i praktyki za-
wodowe u pomorskich pracodawców przy-
gotowujące młodych ludzi do podjęcia
zatrudnienia. Warto dodać, że osoby młode (15-29
lat), do których adresowany jest PO WER, mają naj-
większe trudności na rynku pracy. Wynika to
z jednej strony z braku doświadczenia za-
wodowego i odpowiednich kwalifikacji, z drugiej
strony wiąże się z samą specyfiką pokolenia, które
ma inne oczekiwania i potrzeby niż starsze po-
kolenia. Młodzi nierzadko oczekują wyższych za-
robków, niż mogą zaoferować im pracodawcy,
a także chcą większej elastyczności czasu pracy,
co nie zawsze idzie w parze z wymaganiami
pracodawców.

Młodzi i kreatywni, a jednak potrzebują
wsparcia

Temat młodych na rynku pracy jest nam bliski nie
tylko dlatego, że są to osoby mogące zniwelować
niedobory kadrowe naszego województwa. Musimy
również pamiętać, że od wykorzystania potencjału
dzisiejszych nasto- i dwudziestokilkulatków
w dużej mierze zależy przyszłe tempo rozwoju
gospodarczego regionu, a co za tym idzie ogólna
jakość życia. W naszym regionie około 150 tys.
osób młodych, w wieku 15-24 lata, pozostaje
biernych zawodowo, tzn. nie pracuje i nie jest za-
rejestrowanych jako bezrobotne. W tej grupie
znajdują się też osoby aktualnie uczące się, można
więc liczyć na to, że po zakończeniu edukacji, po-
dejmą pracę. Znacznie mniej chętna do pracy jest
tzw. młodzież NEET (ang. not in employment,
education or training). Są to osoby niepodejmujące
żadnych działań związanych z wykonywaniem
pracy zarobkowej ani kształceniem. Projekty PO
WER w dużej mierze są kierowane właśnie do nich.

Jak aktywizowaćmłodych? ForumPo-
morskiegoObserwatoriumRynkuPracy

Aktywizacja zawodowa młodych to temat nie-
zwykle ważny i aktualny, dlatego poruszamy go
podczas tegorocznego Forum Pomorskiego Ob-
serwatorium Rynku Pracy. Już 3 października
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku spo-
tkamy się pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo —
nieodkryty potencjał rynku pracy”. W wydarzeniu
udział wezmą pracodawcy, przedstawiciele agencji
zatrudnienia i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz
beneficjenci projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską. Gościem specjalnym będzie
Michał Zawadka, autor bestsellerowych książek
motywacyjnych, który opowie o tym, jak inspirować
do rozwoju młode osoby. Po prelekcji odbędzie się
debata w stylu oksfordzkim. W pojedynku na
argumenty spotkają się zwolennicy i przeciwnicy
tezy „Młodzi bierni zawodowo stanowią istotny po-
tencjał kadrowy dla pracodawców”. Wspólnie za-
stanowimy się, jak motywować młodych do
aktywności na rynku pracy i jak zachęcać
pracodawców, by zatrudniali osoby młode.

Więcej informacji o wydarzeniu na
www.wup.gdansk.pl oraz www.porp.pl

Jak zapewnić
kadry
pomorskim
pracodawcom?

Malejące bezrobocie oraz trend demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa
powodują, że przedsiębiorcy borykają się z brakiem osób do pracy. Nie jest to problem
jedynie pracodawców– niedobór pracownikówmoże bowiem spowolnić rozwój
gospodarczy całego regionu. By temu zapobiec, Wojewódzki Urząd Pracyw Gdańsku (WUP)
podejmujew imieniu SamorząduWojewództwa Pomorskiego działaniawspierające
pomorskich pracodawców.

FOT. HTTPS://PL.FREEPICK.COM

MIEJSCE
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Główną nagrodę za „Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Wojewódz-
twa Pomorskiego 2018” otrzymała gmina Sierakowice za budowę
Przedszkola Samorządowego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kilka dni temu rozstrzygnął
konkursu pn.: „Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Po-
morskiego 2018”. Gmina Sierakowice zdobyła nagrodę główną za re-
alizację najlepszego niskoemisyjnego przedsięwzięcia inwestycyjnego
za przedsięwzięcie: „Przedszkole samorządowe w Sierakowicach w
budynku energooszczędnym MBH EKOINBUD o konstrukcji szkiele-
towo-panelowej drewnianej z wykorzystaniem hybrydowych instalacji
i układu OZE”. Nagrodę wręczono podczas ubiegłotygodniowej kon-
ferencji Smart Metropolia. Celem konkursu jest promocja najlepszych
rozwiązań wspierających efektywność energetyczną i ogranicza-
jących emisję zanieczyszczeń do powietrza. Działania niskoemisyjne

mogą zgłaszać wszystkie podmioty zaangażowane w wykonawstwo,
eksploatację, prowadzenie, bądź promocję przedsięwzięć doty-
czących efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza w woje-
wództwie pomorskim. Budowa przedszkola została rozpoczęta w
styczniu br., a obiekt został oddany do użytkowania 31 sierpnia 2018 r.
Kluczowym elementem wyróżniającym zgłaszane przedsięwzięcie na
tle innych zadań inwestycyjnych jest zastosowanie hybrydowych in-
stalacji OZE i hybrydowych układów OZE, które wkomponowane zo-
stały w energooszczędnym budynku. Jest to pierwszy taki w Polsce –
pilotażowy – projekt hybrydowej instalacji/układu OZE zintegrowany
z energooszczędnym modułowym obiektem użyteczności publicznej
w technologii MBH. Cechą wyróżniającą MBH jest to, że budynek po-
wstał z prefabrykowanych paneli o konstrukcji z drewna klejonego,
jest energooszczędny, wyposażony w zintegrowane ze sobą hybrydo-

we instalacje i układy OZE, co zapewnia osiąganie zdrowego mikrokli-
matu wnętrz we wszystkich porach roku. Realizacja budynku przed-
szkola jest nie tylko niezwykle istotna społecznie, ale także pod
względem ekologicznym. Przedszkole zaprojektowano dla ośmiu od-
działów, czyli 200 dzieci. Oprócz sal dziennego pobytu znajdują się
tam pomieszczenia biurowe i administracyjne, pomieszczenia socjal-
ne, a także pracownie specjalistyczne i mała salka gimnastyczna. Wy-
dzielono także pomieszczenia na zaplecze gastronomiczne. W
bieżącym roku szkolnym uruchomiono 6 oddziałów przedszkolnych,
do których uczęszcza 150 dzieci. Przedszkolaki mają do dyspozycji
dwa place zabaw (jeden na poziomie parteru, drugi – na pierwszym
piętrze budynku). Dla osób mających problem z przemieszczaniem si-
ę dostępna jest winda.
/raf/

Budowa przedszkola
nagrodzona
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Pod koniec sierpnia Komisja
Przetargowa Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
otworzyła oferty na budowę sy-
gnalizacji świetlnej. Wpłynęła tyl-
ko jedna oferta firmy "ELDRO
BUDOWA" z Gdańska na kwotę
niemal 370 tys. zł z terminem wy-
konania – 90 dni.
Czekamy teraz na rozstrzygni-
ęcie przetargu. O poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców na
tym skrzyżowaniu poprzez mon-
taż sygnalizacji świetlnej na
wniosek Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego "Mieszka-
ńcy dla Tuchomia" i
mieszkańców Tuchomia wnio-
skował radny powiatowy Piotr Fi-
kus na sesji Rady Powiatu w dniu
29 marca 2017 roku. Już 5 maja
radny otrzymał z GDDKiA odpo-
wiedź o potrzebie instalacji sy-
gnalizacji świetlnej na

przedmiotowym skrzyżowaniu i
wpisaniu tego zadania do Pro-
gramu Bezpieczeństwa Drogo-
wego.
Dodatkowo burmistrz gminy Żu-
kowo Wojciech Kankowski w
grudniu 2017 roku, przekazał do-
kumentację techniczną tej sy-
gnalizacji świetlnej GDDKiA.
Przekazanie dokumentacji było
dodatkowym argumentem skut-
kującym przyspieszeniem reali-
zacji tego zadania.
- Widać, że wspólne działania
Stowarzyszenia Społeczno-Kul-
turalnego "Mieszkańcy dla Tu-
chomia", mieszkańców,
burmistrza gminy i rady powiatu
to sukces i poprawa bezpiecze-
ństwa dla mieszkańców – mówi
Piotr Fikus, radny powiatu kartu-
skiego.

/ar/

MieszkańcyTuchomiabędąmieli sygnalizację świetlnąnaskrzyżowaniudrogi krajowejnr20, ul. Długiej
(drogapowiatowa) i ul. Spacerowej (drogagminna).

Poprawa bezpieczeństwa
wTuchomiu
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Kończy się bieżąca kadencja samorządowa. Czy
minione 4 latamożna uznać za sukces, czy udało się
zrealizować większość założonych celów?
- Zdecydowanie stwierdzam, że bieżącą jak i poprzednią kadencję
samorządową należy uznać za sukces. Stoi za tym zaangażowanie
wielu pracowników urzędu i współpraca z różnymi instytucjami oraz
determinacja wójta, aby podjąć się realizacji wielu tematów nie-
podejmowanych w przeszłości. Udało się zwiększyć środki na drogi,
zostało opracowanych wiele projektów w zakresie modernizacji
stacji uzdatniania wody i kanalizacji kilku miejscowości. W oparciu o
opracowane projekty powstają przystanie kajakowe na Raduni i
Jeziorze Ostrzyckim. Rozbudowano infrastrukturę sportową: po-
wstały sale gimnastyczne w Egiertowie i Borczu, boiska przy
szkołach i kolejne place zabaw. Zbudowano nowoczesne stacje
uzdatnia wody w Somoninie i Egiertowie. Przy współpracy z
mieszkańcami wymienione zostały piece na bardziej ekologiczne,
dokonano termomodernizacji 6 obiektów gminnych. Zapewniliśmy
też stabilne warunki do inwestowania w naszej gminie. Od kilku lat
nie podnosiliśmy podatków od nieruchomości lub środków trans-
portu, które są jednymi z najniższych w powiecie.

Wktórych dziedzinach (drogi, sport, edukacja,
turystyka, ekologia, sport/rozrywka) szczególnie
widać rozwój gminy?
- W każdej wymienionej dziedzinie widać postęp. W zakresie
turystyki powstała piękna promenada nad Jeziorem Ostrzyckim.
Walorów tego miejsca nie trzeba nikomu zachwalać. Na ukończeniu
jest ścieżka rowerowa Somonino – Ostrzyce. Powstało piękne
miejsce wypoczynku nad Jeziorem Połęczyńskim w Kameli, które
polecam tym, którzy preferują obcowanie z naturą. Zapewniliśmy
środki finansowe na zagospodarowanie dworca PKP w Somoninie,
co z pewnością wpłynie na poprawę komunikacji i przełoży się na
większą liczbę odwiedzających naszą gminę. W zakresie edukacji i
sportu jest również czym się pochwalić. Powstały dwie nowe sale
gimnastyczne z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem ternu
przy szkole. Wszystkie placówki są odnowione i doskonale wy-
posażone. Na zajęcia dodatkowe pozyskano kilka milionów złotych.
Powstały boiska poliuretanowe przy szkole w Egiertowie i
Goręczynie, bezpieczne place zabaw w kilku miejscowościach.

Zmodernizowano stadion w Goręczynie oraz do końca października
bieżnię w Somoninie. Dalej kontynuowaliśmy działania w zakresie
poprawy zaopatrzenia w lepszą jakość wody. Zmodernizowano
stacje uzdatniania wody w Egiertowie i w Somoninie. Tą ostatnią
wykonała nasza spółka GPRU z wypracowanych środków własnych.
Od 8 lat nie ogłaszaliśmy komunikatu o zakazie podlewania ! Naj-
ważniejszym zadaniem tej kadencji była modernizacja dróg i
chodników . W wyniku moich starań udało się w tej kadencji
zwiększać środki przeznaczone na drogi. Udało się wykonać razem
21,6 km odcinków dróg w każdym sołectwie. Ponadto została roz-
poczęta budowa ulicy Kasztelańskiej i Ceramicznej (3,2 km). Do
końca tego roku będzie to wiec prawie 25 km dróg, 1,9 km chodnika
w kilku miejscowościach.Wzakresie komunalizacji dróg po-
zyskaliśmynieodpłatnie 41 ha ziemi od skarbu państwa.Majątek
gminywzrósłw tej kadencji o 33mln zł. Realizacjawspomnianych
inwestycji nie spowodowała zadłużenia gminy, które na koniec
sierpnia 2018 r. wynosi 8,3mln zł –w 2010 r. -11,4mln zł.

Co uznaje Pan za największy sukcesminionej
kadencji?
- Realizowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, które
odnoszą się do potrzeb każdej naszej wsi oraz wykorzystywanie
walorów tych miejscowości. Taka jest ta kadencja. Każde działanie
wyżej wymienione w wielkim skrócie jest sukcesem bo odnosi się do
potrzeb naszego środowiska lokalnego. Na prawie każde wy-
mienione zadanie pozyskano dofinansowania zewnętrzne. Poziom
dofinansowań w zależności od konkursu wynosił 40 % - 85 %
wartości zadnia w zakresie kosztów kwalifikowanych. Razem w tej
kadencji pozyskano na podstawie podpisanych umów i roz-
strzygnięć konkursowych, ponad 21 mln zł. Z tego prawie 6 mln na
zadania w latach 2019 -2020 r. Jest to więc podwojenie po-
zyskanych środków finansowych w stosunku do poprzedniej
kadencji. Niejednokrotnie nasza gmina znalazła się na wysokich
miejscach w listach rakingowych.

Wiadomo, że w działalności samorządowej bardzo
istotna jest współpraca. Jak układała się zatem
współpraca z innymi samorządami oraz instytucjami i
organizacjami?
- Uważam, że współpraca z poszczególnymi samorządami układała
się dobrze. Najczęściej komunikujemy się z tymi samorządami, z
którymi graniczymy czy mamy podobne problemy do rozwiązania.
Przykładem może być wspólna realizacja projektu Kajakiem przez
Pomorze z Gminą Stężyca, modernizacja oświetlenia z Gminą
Żukowo oraz fotowoltaniki z Gminą Przywidz. Efektem jest
uzyskanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wymiana
doświadczeń, wspólne realizowanie inwestycji musiało być poparte
dobrym przygotowaniem wniosku. Wymagało wielu wysiłków i
starań pracowników poszczególnych urzędów, aby osiągnąć
ostateczny sukces – uzyskać dofinansowanie lub znaleźć inne roz-
wiązanie. Efektem dobrej współpracy jest też występowanie na-
szych stowarzyszeń o dofinansowania na ciekawe zajęcia dla
różnych grup wiekowych, czy pozyskanie doposażeń do świetlicy,

ZMarianem Kryszewskim, wójtem gminy Somonino, o zrealizowanych projektach, rozwoju gminy i największychwyzwaniach na
najbliższe kilka lat, rozmawia Rafał Korbut.

Sukces dzięki współpracy
i determinacji
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szkół, klubów sportowych itp. Udało się zakupić samochód dla
OSP Somonino, wtz i zabezpieczyć 429 tys. zł na samochód dla
OSP Goręczyno. Doposażono wszystkie nasze jednostki osp w
sprzęt.

Jeśli zostanie Pan wybrany wójtem na kolejną
kadencję, jakie najważniejsze wyzwania stoją
przed samorządem na najbliższe 5 lat?
- Kandyduje również dlatego aby dokończyć rozpoczęte
przedsięwzięcia. Mamy zapewnione dofinansowanie w latach
2019- 2020 w kwocie prawie 6 mln zł na realizacje różnych za-
dań. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kanalizacje wsi :
Egiertowo, Rąty –Rybaki, Goręczyno Dąbrowa oraz
modernizację stacji uzdatniania wody w Rybakach. Wspólnie z
Gminą Przywidz będziemy realizować zadanie dotyczące ob-
niżenia opłat za prąd poprzez montaż paneli
fotowoltanicznych. Z naszej gminy 107 mieszkańców z 15 wsi
będzie objętych tym projektem. Wartość projektu na dwie
gminy to prawie 14,6 mln zł - dofinansowanie wynosi 10 mln zł.
Kolejnym projektem który uzyskał dofinansowanie to ścieżka
rowerowa Ostrzyce – Kolano, aby docelowo połączyć się
turystycznie z Gminą Stężyca. Mamy zapewnione do-
finansowanie z UM na zagospodarowanie dworca PKP w
Somoninie. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wy-
konawców. Również klika kolejnych projektów jest już
gotowych - kanalizacja wsi Borcz czy drogi Hopowo - Sarni
Dwór. Opracowujemy kolejne nowe projekty, aby dobrze przy-
gotować się do kolejnych środków unijnych. Chcemy wy-
budować boisko w Borczu, ścieżkę Somonino Trątkownica czy
siłownie zewnętrzne w poszczególnych miejscowościach i
przeprowadzić remont świetlicy w Starkowej Hucie. Naj-
ważniejszym zadaniem nowej kadencji nadal będzie
modernizacja dróg i chodników. Dokończenie ulicy
Kasztelańskiej i Ceramicznej. To tylko niektóre z istotnych za-
dań. Kolejne lata przyniosą nowe możliwości rozwoju.

Modernizacja dróg transportu rolnego.Hala sportowa w Borczu.

Stacja uzdatniania wody w Somoninie.Zmodernizowane oddziały
przedszkolne.
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Rolnicy z powiatu podziękowali
za plony
Tegorocznymgospodarzemdożynek powiatowychbyłagminaŻukowo. Ciekawyprogramorazpięknapogodaprzyciągnęły tłumymieszkańców
Rolnicy z powiatu kartuskiego przybyli na święto
plonów z dorodnymi wieńcami i kołaczami. Ob-
chody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w
kościele Miłosierdzia Bożego w Żukowie, którą po-
prowadził Biskup Wiesław Szlachetka wraz z
księdzem proboszczem Czesławem Lasem. Po
mszy dziękczynnej wszyscy goście przeszli w
korowodzie z parkingu przy stadionie pod scenę w
Parku nad Jeziorkiem, gdzie oficjalnie otwarto
dożynki poprzez symboliczne przekazanie bochna
dożynkowego przez starostów dożynek
gospodarzom Janinie Kwiecień, staroście
kartuskiemu i Wojciechowi Kankowskiemu,

burmistrzowi gminy Żukowo. Po części oficjalnej
przyszła pora na występy artystyczne. Na scenie
zaprezentowali się między innymi: zespół taneczny
Rapsodia, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
Bazuny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łapalic oraz
Chór Ascoltate. Dawkę wprowadził kabaret
„Kałamasz”, którego głównymi reprezentantami są
aktorzy znani z kultowych ról w serialu „Ranczo”.
Zgodnie z tradycją, rozstrzygnięto konkursy na naj-
piękniejszy wieniec oraz najdorodniejszy kołacz
dożynkowy. Najpiękniejszym wieńcem okazał się
ten przywieziony przez gminę Kartuzy, wykonany
przez sołectwo Mezowo. Drugie miejsce zajął

wieniec gminy Przodkowo. Trzecie miejsce przy-
znano ex aequo gminie Chmielno oraz gminie
Sulęczyno. Miano najpiękniejszego kołacza
otrzymała gmina Żukowo. Dziękujemy Piekarni
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska za
przygotowanie tak dorodnego kołacza. Na drugim
miejscu uplasowała się gmina Sierakowice, na-
tomiast na trzecim gmina Sulęczyno. Wieńce i
kołacze oceniali przedstawiciele wszystkich ośmiu
gmin: Zygmunt Jażdżewski (Chmielno), Aleksandra
Maciborska - Pytka (Kartuzy), Danuta Rzepka
(Przodkowo), Judyta Kroskowska (Sierakowice),
Andrzej Sołtysek (Somonino), Halina Felskowska

(Stężyca), Maria Łukowicz (Sulęczyno) i Tomasz
Szymkowiak (Żukowo). Rozstrzygnięty został
również powiatowy etapu konkursu „Piękna Wieś
Pomorska 2018” w kategoriach zagroda wiejska i
wieś. W tym roku dominowali reprezentanci gminy
Żukowo. W kategorii wieś na pierwszym miejscu
znalazło się sołectwo Chwaszczyno, w kategorii za-
groda za najpiękniejszy uznano ogród państwa
Walder z Sulmina.

/N. Piotrzkowska, opr. raf/
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Pomnik odsłonięty i poświęcony

MsząŚwiętąrozpoczęła się uroczystośćodsłonięcia i poświęcenia pomni-
kaku pamięci poległychzaojczyznę, któryznajduje się przycmentarzu
parafialnymwKlukowej Hucie.
Na tę okoliczność przybyli za-
proszeni goście wśród których
między innymi znaleźli się:
wójt gminy Stężyca, sekretarz
gminy Stężyca, radni gminy
Stężyca, sołtys Klukowej Huty,

a także tutejsi mieszkańcy i
uczniowie Zespołu Kształce-
nia i Wychowania w Klukowej
Hucie z nauczycielami. Pod-
czas uroczystości w części ar-
tystycznej wystąpiła młodzież

szkolna. Pomnik powstał z ini-
cjatywy proboszcza Dariusza
Knuta i tutejszych mieszka-
ńców.
/raf/

Dofinansowanie dla
żukowskich OSP
Ponad30 tys. złwsparcia otrzymają strażacyochotnicy z gminy Żukowo. Pieniądze zostanąprzeznaczonenaniezbędnydo ich
codziennej pracysprzęt.

Wojciech Kankowski Burmistrz
Gminy Żukowo podpisał umowę
z Mieczysławem Strukiem Mar-
szałkiem Województwa Pomor-
skiego oraz Marszałkiem
Krzysztofem Trawickim na
udzielenie dofinansowania dla
Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie Żukowo. Dzięki dotacji
zakupione zostanie niezbędne
wyposażenie ratownicze takie
jak piły ratownicze, agregaty
prądotwórcze oraz motopompa,

za łączną kwotę ponad 32 tys. zł.
Pomoc zostanie udzielona OSP
Leźno, OSP Niestępowo, OSP
Skrzeszewo oraz OSP Sulmin.
Ochotnicze straże pożarne bar-
dzo często jako pierwsze docie-
rają na miejsce niebezpiecznego
zdarzenia. Uczestniczą nie tylko
w lokalnych interwencjach. –
Ubiegłoroczna nawałnica poka-
zała, że szybkie dotarcie do miej-
sca zdarzenia i dobry sprzęt są
niezwykle ważne – mówił Mie-

czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Pilnie
potrzebne były agregaty prądo-
twórcze i pilarki, które na bie-
żąco kupiliśmy. Teraz chcemy
pomóc strażakom z OSP dopo-
sażyć się w kolejny ważny
sprzęt, którego nie może zabrak-
nąć w żadnej jednostce. Chodzi o
m.in. pompy pływające i moto-
pompy. Pieniądze na nowy
sprzęt otrzymało w sumie 77 jed-
nostek ochotniczych straży po-

żarnej z 44 pomorskich gmin. O
przekazaniu pieniędzy straża-
kom zadecydowali jednogłośnie
radni podczas XLVIII sesji Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego w
lipcu 2018 r. W ciągu ostatnich
dziewięciu lat samorząd woje-
wództwa przekazał ochotniczym
strażom pożarnym ponad 4 mln
zł.

/raf/
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Kajakarskim szlakiem Raduni

Trwają prace związane zbudową infrastrukturykajakowej na terenie gminy
Żukowo.

Pod koniec ubiegłego miesiąca odbyło się spotkanie
robocze na placu budowy w Borkowie i Lniskach z
przedstawicielami inwestora, wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego i projektanta. Prace wykonawcze od-
bywają się również na budowie przystani w Żukowie.
Zgodnie z założeniami referatów nadzorujących pra-
ce, jeszcze w 2018 roku udostępniona zostanie infra-
struktura kajakowa amatorom wypoczynku
wodnego na terenie gminy Żukowo. Umowa na wy-
konanie prac związanych z utworzeniem elementów
Pomorskich Szlaków Kajakowych - Szlakiem Raduni

podpisana została 6 czerwca 2018 r. Całość inwesty-
cji opiewająca na kwotę prawie 2,2 mln zł. Gmina Żu-
kowo uzyskała na to zadanie dofinansowanie w
wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środ-
ków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwer-
sja RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności
dziedzictwa przyrodniczego. Projekt „Pomorskie
Szalki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.
/raf/

85 lat OSP Skrzeszewo

Wminionyweekend,wsobotę 22września,
Ochotnicza Straż PożarnawSkrzeszewie
obchodziła swoje 85-lecie.
Z tej okazji odsłonięta została
tablica pamiątkowa oraz za-
prezentowano, odrestauro-
wany specjalnie na tę okazję,
konny powóz strażacki. Uro-
czystości rozpoczęły się od
mszy w kościele p.w. NMP
Wspomożycielki Wiernych w
Skrzeszewie, którą odprawił
kapelan lokalnych służb mun-
durowych ks. Ryszard Różyc-
ki przy asyście obecnego i
byłego proboszcza parafii w
Skrzeszewie. Następnie od-

słonięta została tablica pami-
ątkowa na obelisku – wstęgę
przecinał Wojciech Kankow-
ski, Burmistrz gminy Żukowo,
Witold Szmidtke, przewodni-
czący Rady Miejskiej, Elżbieta
Klinkosz, sołtys Skrzeszewa
oraz Kuba – członek Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej.
Oprócz władz samorządo-
wych w uroczystościach
uczestniczyli: prezes gminne-
go zarządu OSP Zygfryd Pi-
tuła, Komendant Powiatowy

PSP w Kartuzach Bryg. mgr
Romuald Pituła, przedstawi-
cielki Kół Gospodyń Wiej-
skich. Obchody 85-lecia OSP
Skrzeszewo były także oka-
zją do wręczenia zasłużonym
strażakom odznaczeń oraz
pamiątkowych statuetek.
Uroczystość uświetniła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Świekatowo.

/raf/

Biblioteka już po
remoncie
BibliotekaPublicz-
naGminyPrzodko-
wopodłuższej
przerwie została
otwartadlaczy-
telników.

Powodem długiego za-
mknięcia biblioteki był
kompleksowy remont bu-
dynku realizowany pod

nazwą „Kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna
budynków stanowiących
własność gminy – Bibliote-
ka Publiczna w Przodko-
wie. Projekt realizowano w
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 –
wsparcie dotacyjne dofi-
nansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Roboty wy-
konała wyłoniona w ra-
mach przetargu firma z
Kartuz. Wartość robót to
niespełna 500 tys. zł. W
ramach zadania w biblio-
tece wykonano przyłącze
gazu ziemnego, zmieniono
źródło zasilania centralne-
go ogrzewania, zmoderni-
zowano instalację c.o.,
docieplono budynek, wy-
mieniono okna i drzwi, wy-

mieniono oświetlenie ale
co chyba najważniejsze
dla czytelników, na po-
trzeby biblioteki adopto-
wano funkcjonujące tam
do tej pory mieszkanie.
Dzięki temu biblioteka
znacznie powiększyła
swoją powierzchnię, a co
za tym idzie znacznie po-
szerzy się jej dotychcza-
sowa oferta.

/raf/

Nowy sprzęt dla strażaków

WDomuStrażakawPrzodkowiewójt gminyuroczyście przekazałwformie da-
rowiznysprzętratownictwadrogowego.
Nowe wyposażenie otrzymały trzy jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przodko-
wo. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów oraz 6
butli na sprężone powietrze otrzymała jednostka
OSP Przodkowo. Jednostka OSP Pomieczyno otrzy-
mała cylinder rozpierający z zestawem końcówek o
różnych długościach oraz Automatyczny Defibryla-
tor Zewnętrzny. Natomiast jednostce OSP Smołdzi-
no przekazano pilarkę spalinową do drewna.
Zakupiony sprzęt o łącznej wartości 36 tys. złotych

współfinansowano ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości i budżetu gminy. Zakupiony sprzęt
przyczyni się do zwiększenia możliwości niesienia
profesjonalnej pomocy poszkodowanym w trakcie
zdarzeń drogowych i pożarów. Zwiększeniu ulegnie
potencjał bojowy jednostek i będą one lepiej przy-
gotowane do niesienia pomocy poszkodowanym.
/raf/
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Rekordy w Biegu Arasmusa
WydarzeniewKiełpinie cieszyło sięwzbudziło
ogromnezainteresowanie, a frekwencja była
wręczrekordowa.

Bieg zapowiadany jako największe święto sportu na Kaszubach od-
był się 16 września. Wśród uczestników 5-kilometrowego biegu nie
zabrakło zarówno krajowej elity biegaczy, jak imiłośników-amatorów.
Przede wszystkim na plus zaskoczyła frekwencja. Metę

tegorocznego Biegu Arasmusa przekroczyło aż 648 biegaczy.
Łącznie we wszystkich biegach – Biegu Rodzinnym Run and Fun,
biegach dziecięcych i biegu dla par wzięło udział aż 1550
uczestników. Zwycięzcami biegu zostali: Barnabas Kipyego z Kenii
(14:18) i Ewelina Paprocka (17:02). Oba czasy to nowe rekordu trasy.
Tego dnia w Kiełpinie padł jeszcze jeden rekord – Andrzej
Krzyszkowski z czasem 19:03 ustanowił rekord Polski w kategorii M
65. Po zawodach, na specjalnie przygotowanej scenie, nagrodzeni
zostali najlepsi zawodnicy Biegu Arasmusa, Oprócz tego krótki wy-
stęp dał raper Mezo, który był również jednym z uczestników biegu
w Kiełpinie.

Wygrana
na inaugurację
Futsal ClubKartuzyudanie rozpoczął
nowysezon I ligi –wygrał spotkanie
wŁodzi.

Przed FC Kartuzy drugi z rzędu występ w liczącej
12 drużyn I lidze. W poprzednich rozgrywkach ze-
spół wspaniale rozpoczął sezon i ostatecznie za-
kończył go na wysokiej, 5. pozycji. Kolejne
rozgrywki futsaliści z Kartuz zaczęli bardzo dobrze
– mimo niełatwego meczu pokonali na wyjeździe
Malwee Łódź 5-3 i zapisali sobie 3 punkty. FC
Kartuzy w następnej kolejce wrócą na własną halę.
W najbliższą niedzielę o 17:00 zmierzą się z Auto
Wicherek Oborniki, który w pierwszym meczu
sezonu zremisował 2-2 z Mieszko Gniezno.

Radunia Stężyca nie przestaje zadziwiać. Po
dwóch awansach z rzędu zespół nie osiadł na
laurach i po znaczących wzmocnieniach latem,
walczy o awans do II ligi. Po 8 kolejkach Radunia
ma 20 punktów i jedynie bilansem bramkowym
ustępuje liderowi, KP Starogard. Drużyna ze
Stężycy w miniony weekend nie wykorzystała po-
tknięcia KPS-u (remis z Górnikiem Konin),
zremisowała bowiem z Kotwicą Kołobrzeg 2-2.
Nie jest to jednak zły wynik – Kotwica znajduje
się w czołówce III ligi i z pewnością sprawi
problemy innym pretendentom do awansu. W IV
lidze coraz lepszą formę prezentuje GKS
Przodkowo. Spadkowicz z III ligi wygrał ostatnie
cztery spotkania, strzelając przy tym aż 16
bramek. W miniony weekend GKS pokonał 5-1
Arkę II Gdynia. Znakomita passa wywindowała
przodkowian na 4. miejsce w tabeli. Walka o
awans wydaje się realna, jednak jak na razie nie-

dościgniony jest Gryf Słupsk, który w 10 meczach
zdobył 27 punktów. GKS, który zgromadził 19
oczek, będzie musiał mozolnie odrabiać stratę,
jeśli liczy na nawiązanie rywalizacji. Cartusia,
która w poprzednim sezonie spadła z IV ligi,
walczy o powrót. W bardzo wyrównanej tabeli V
ligi zajmuje obecnie 3. miejsce i traci zaledwie
punkt do prowadzących Orląt Reda. Poprzednia
kolejka nie była jednak udana dla drużyny z
Kartuz, która uległa Zenitowi Łęczyce 2-3. Inny
zespół z naszego powiatu w V lidze, GKS
Sierakowice, po ostatnim remisie 2-2 z Gedanią II
Gdańsk zajmuje 14. miejsce w tabeli.
Trzecioligowa Radunia w niedzielę o 15:00 zagra
u siebie z Jarotą Jarocin, GKS Przodkowo na
wyjeździe zagra z Orkanem Rumia, Cartusie u
siebie o 13:00 zmierzy się z Gedanią II Gdańsk, a
GKS Sierakowice czeka wyjazdowy pojedynek z
rezerwami Bałtyku Gdynia.
KG

Zespoły z powiatu kartuskiego dobrze radzą sobie w rozgrywkach III,
IV orazV ligi.

Raduniawiceliderem,
GKS i Cartusiaw czołówce

Drużyna UKS Bat Kartuzy
rocznik 2007 uczestniczy-
ła w X Ogólnopolskim Tur-
nieju Koszykówki o Puchar
Prezydenta Bydgoszczy.
W zawodach rywalizowało

ze sobą 12 drużyn z całej
Polski. Bat z bilansem
trzech porażek i dwóch
zwycięstw ostatecznie
uplasował się na 10 miej-
scu. Były to pierwsze me-

cze drużyny w tym sezo-
nie. Drużyna wystąpiła w
składzie: Bielińska Antoni-
na (kapitan), Wesserling
Wiktoria, Teclaf Anna, Kar-
czewska Karolina, Kąkol

Alicja,Brzeska Nikola, Sar-
nowska Patrycja, Hazuka
Maria, Jóskowska Olga,
Formella Antonina, Brylow-
ska Kornelia, Formela Łu-
cja. Nagrody indywidualne
otrzymały: Karolina Kar-
czewska oraz Antonina
Bielińska. Trenerami dru-
żyny są Arkadiusz Blok i
Marek Bemowski.

Koszykarki
rywalizowały
w Bydgoszczy
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