
Nowa droga 
dla tysiąca 
mieszkańców

powiatu KaRtuSKiEGoŚroda, 29 maja 2019 r.
Nr 5 (215) | NAKŁAD 10 000 EGZ.

Twój 
darmowy
magazynex

pr
es
s

p
o

w
ia

t
u

 K
a

R
t

u
S

K
iE

G
o expressAktualności | kultura | samorządy | na sygnale | fotorelacje | ogłoszenia | sport

Już w przyszłym roku na osiedlu Złota Reneta 
w Żukowie będzie mieszkać ok. 1 tys. mieszkańców.
Już dziś jest ich ponad sześciuset. Niedawno zyskali oni 
nową drogę dojazdową do swoich mieszkań. W ubiegłym 
tygodniu oficjalnie oddano do użytku ulicę Jabłoniową, 
która została kompleksowo zmodernizowana. 
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Celem przyznawania stypendiów 
jest promowanie i wyróżnianie 
uzdolnionych uczniów szkół gim-
nazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i studentów. Ostatnio 17 uczniów 
III klas gimnazjalnych, 6 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i 2 stu-
dentów otrzymało to wyróżnie-
nie z rąk wójta. Na ten cel gmina 
przeznaczyła ponad 16,3 tys. zł.  
Lista nagrodzonych stypendy-

stów: Ewelina Pupacz i Kamila 
Konkol (ZSZiO Kartuzy), Jan Mie-
lech (ZS Jezuitów -  Gimnazjum), 
Klaudia Dobrzyńska (KSP Kartu-
zy – Gimnazjum), Mateusz Topo-
rek (SP Czeczewo), Emilia Kreft 
i Łukasz Wicki (LO Gdynia), Prze-
mysław Zabrocki (SP Czeczewo – 
Gimnazjum), Małgorzata Król (SP 
Kartuzy – Gimnazjum), Julia Slas, 
Magdalena Czerwińska, Wikto-

ria Goszka, Nikola Szymichow-
ska, Natalia Richert, Oliwia Soro-
ko, Julia Kroll, Aleksandra Kaczo-
rowska, Wiktoria Młyńska, Pauli-
na Stencel i Amelia Latowska (SP 
Przodkowo – Gimnazjum), Mag-
dalena Kalkowska (ZSZiO Żu-
kowo), Marianna Gołębiewska 
(Gimnazjum Gdynia), Wioleta Fli-

sikowska (LO Kartuzy), Magdale-
na Pasewicz – Rybacka (UG Wy-
dział Historii, Seminarium Dok-
torskie) oraz Karolina Klawikow-
ska (SWPS Uniwersytet Humani-
styczno - Społeczny w Sopocie). 
Za szczególne osiągnięcia w kon-
kursach w I semestrze roku szkol-
nego/akademickiego 2018/2019 

wyróżnieni zostali: Emilia Kreft za 
II miejsce w XXVI Konkursie Lite-
rackim woj. pomorskiego, Łukasz 
Wicki za osiągnięcia na szczeblu 
międzynarodowym w projekcie 
„Project Access”, Kamila Konkol 
za II miejsce w XXVI Konkursie 
Literackim poj. Pomorskiego, Na-
talia Richert za II miejsce w XXVI 

Konkursie Literackim woj. po-
morskiego, Magdalena Kalkow-
ska za II miejsce w XVII Kaszub-
skim Dyktandzie oraz Wioleta Fli-
sikowska za II miejsce w IX Wo-
jewódzkim Konkursie Recyta-
torskim Wierszy i Fraszek Ewy 
Warmowskiej. 
/UGP/

Stypendia motywacyjne
Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, wręczył stypendia o charakterze motywacyjnym za I semestr roku szkolnego 2018/2019. 

Sesja Rady Powiatu Kartuskie-
go odbyła się pod koniec ub. 
miesiąca, Najpierw radni przy-
jęli kilka sprawozdań. Pierwsze 
z nich to sprawozdania staro-
sty kartuskiego z działalno-
ści Zarządu Powiatu Kartu-
skiego z realizacji uchwał oraz 
ważniejszych dla powiatu wy-
darzeń w okresie międzyse-
syjnym, z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Powia-
tu Kartuskiego z organizacja-

mi oraz stowarzyszeniami po-
zarządowymi, a także z oceny 
zasobów pomocy społecznej. 
Wysłuchano też sprawozdania 
dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie ze swo-
jej działalności wraz z zesta-
wieniem wykazu potrzeb z za-
kresu pomocy społecznej.
Ponadto przyjęte zostały na-
stępując uchwały: dokonania 
zmian w budżecie powiatu kar-
tuskiego na rok 2019, zmiany 

w wieloletniej prognozie finan-
sowej, zmiany uchwały w spra-
wie planu wydatków środków 
finansowych PFRON na realiza 
cję zadań powiatowych w za-
kresie rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej osób niepeł-
nosprawnych w 2019 r., zmiany 
uchwały w sprawie Wielolet-
niego Programu Współpracy 
Powiatu Kartuskiego z organi-
zacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 

w ustawie o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-
riacie na lata 2019 – 2022 oraz 
udzielenia pomocy finansowej 
gminie Przodkowo. 
Gościem specjalnym był bi-
skup pomocniczy Arkadiusz 
Okroj, który poświęcił salę 
obrad rady powiatu oraz wy-
głosił okolicznościowe prze-
mówienie do radnych i zgro-
madzonych gości.
/raf/

Zbliża się kolejna edycja Na-
gród Starosty Kartuskiego 
„Perła Kaszub”. Są to wyróżnie-
nia m.in. dla osób fizycznych, 
instytucji, przedsiębiorstw i or-
ganizacji pozarządowych, któ-
re w sposób szczególny przy-
czyniły się do promocji i roz-
woju powiatu kartuskiego.
Starosta kartuski Bogdan 
Łapa, na wniosek nowo powo-
łanej sześcioosobowej kapi-
tuły, przyzna nagrody za rok 
2018 w następujących katego-
riach: działalność społeczna 
i charytatywna, przedsiębior-
czość, kultura, sport, turysty-

ka oraz nagroda specjalna.
Regulamin oraz wniosek 
o przyznanie nagrody znaj-
duje się na stronie interneto-
wej powiatu www.kartuski-
powiat.com.pl. 
Kandydatury należy zgłaszać 
do Wydziału Kultury, Promocji 
i Strategii, Kartuzy ul. Gdańska 
26 lub drogą elektroniczną na 
adres mailowy promocja@kar-
tuskipowiat.pl w terminie do 14 
czerwca 2019 roku.
Nagrody laureatom wręczy 
starosta kartuski podczas Dni 
Powiatu Kartuskiego.
/raf/
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Zmiany w budżecie i współpraca Z organiZacjami

dla kogo nagroda 
„perła kasZub 2018”?

Za nami VII już sesja Rady Powiatu Kartuskiego. Radni podczas posiedzenia 
podjęli kilka istotnych decyzji. 

Jeszcze przez ok. dwa tygodnie 
można zgłaszać kandydatów 
do nagrody „Perła Kaszub” za 
działalność na rzecz powiatu 
kartuskiego w ubiegłym roku. 
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Uroczystym przecięciem wstę-
gi oficjalnie otwarto ul. Jabło-
niową. Powstała droga z kostki 
betonowej długości niemal 0,5 
km wraz z ciągiem pieszo-rowe-
rowym, oświetleniem drogowym 
i kanalizacją deszczową. 
Obecni na spotkaniu goście 
zgodnie przyznali, że inwesty-
cja to przykład dobrej współ-
pracy. Gmina Żukowo była in-
westorem zadania, po stronie 
przedsiębiorcy - spółki Maku-
rat Invest, która przy ul. Ja-
błoniowej wybudowała osiedle 
mieszkaniowe i realizuje kolej-

ne etapy tej inwestycji - leża-
ło sporządzenie dokumentacji 
projektowej oraz przekazanie 
dodatkowych terenów na po-
szerzenie pasa drogowego.
- Jeżeli jest współpraca i zaintere-
sowanie dwóch lub więcej stron, 
to razem możemy zdziałać znacz-
nie więcej – powiedział Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy Żu-
kowo. - Do tej pory była to dro-
ga gruntowa, teraz została cał-
kowicie przebudowana. Bardzo 
ważną kwestią była konieczność 
poszerzenia tej ulicy, a to wiąza-
ło się z koniecznością pozyska-

nia gruntów. Tymi sprawami zajął 
się deweloper, umowa przewiduje 
przekazanie tych gruntów gminie. 
Podkreślam raz jeszcze: ta inwe-
stycja to efekt partnerstwa.
- Infrastruktura drogowa jest 
jedną z najistotniejszych kwe-
stii, która ma wpływ na jakość 
życia – dodał Mirosław Makurat, 
prezes zarządu Makurat Invest. 
- Już dziś na osiedlu mieszka 
wiele rodzin, a po zakończeniu 
realizacji kolejnego – już trzecie-
go – etapu naszej inwestycji na-

stępnych 400-500 osób tu za-
mieszka. Z drogi będzie korzy-
stać naprawdę dużo osób, jest 
ona bardzo potrzebna.
Prace o wartości około 1,2 mln 
zł wykonała Spółka Komunalna 
Żukowo. Prace trwały od wrze-
śnia ubiegłego roku do kwiet-
nia bieżącego roku. 
- To dowód na to, że nasza gmin-
na spółka jest w stanie wykony-
wać nie tylko drobne zadania, 
jak sprzątanie czy układanie 
płyt, ale także większe zadania 

drogowe w pełnym zakresie – 
dodał burmistrz Kankowski.
Spotkanie zakończyło się po-
świeceniem drogi przez ks. 
Czesława Lasa, Proboszcza Pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Żukowie, Dziekana Dekana-
tu Żukowskiego. Dzięki nowej 
ulicy znacznie lepszy dojazd do 
swoich mieszkań ma około 600 
mieszkańców Żukowa. A będzie 
ich jeszcze więcej. Przy ul. Ja-
błoniowej w Żukowie powstaje 
bowiem nowe centrum miesz-

kaniowe Żukowa. Na realizowa-
nej tam inwestycji Osiedle Złota 
Reneta mieszka już obecnie 217 
rodzin, a w ciągu najbliższego 
roku wprowadzi się kolejne 160. 
Już niedługo nastąpi też otwar-
cie sklepu spożywczego. Do-
celowo na osiedlu przy Jabło-
niowej będzie mieszkań ponad 
600 rodzin, które do dyspozy-
cji będą miały 3 place, 2 strefy 
fitness oraz wielofunkcyjne bo-
isko sportowe. 
Rafał Korbut

Nowa droga
oddana do użytku

Ulica Jabłoniowa w Żukowie została w ubiegłym tygodniu oficjalnie otwarta. Kilkuset mieszkańców zyskało dogodne 
dojście i dojazd do swoich mieszkań. 

W minioną niedzielę odby-
ły się wybory do Parlamen-
tu Europejskiego. Wybiera-
liśmy swoich przedstawicie-
li, którzy będą reprezentować 
Polskę w Brukseli. Frekwencja 
w Polsce była rekordowa i wy-
niosła 45,68 proc. Na Pomo-
rzu była jeszcze nieco wyższa 
- głosowało 47,24 proc. upraw-
nionych.
W okręgu wyborczym nr 1, 
czyli w województwie pomor-
skim, do zdobycia były trzy 
mandaty. Dwa z nich przypad-
ną kandydatom Koalicji Euro-
pejskiej. Europosłami zosta-
ną Janusz Lewandowski (120 
990 głosów) oraz Magdalena 
Adamowicz, która kandydując 

kto Z wojewódZtwa pomorskiego dostał się do parlamentu europejskiego?
Do Państwowej Komisji Wyborczej dotarły już protokoły ze wszystkich 
komisji. Ogłoszone zostały oficjalne wyniki głosowania. 
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z drugiego miejsca na liście, 
zdobyła 199 591 głosów. Trze-
cim europosłem z Pomorza 
zostanie Anna Fotyga z Prawa 
i Sprawiedliwości, którą po-
parło 160 517 Pomorzan.
W głosowaniu 26 maja 2019 r. 
na Pomorzu zdecydowanym 
zwycięzcą okazała się Koalicja 
Europejska, osiągając wynik 
50,66 proc. Na Prawo i Spra-
wiedliwość głosowało 34,53 
proc. uprawnionych Pomorzan. 
Za Wiosną Roberta Biedronia 
opowiedziało się 6,15 proc. gło-
sujących. Kolejne miejsce zaję-
ła Konfederacja Korwin Braun 
Liroy Narodowcy z wynikiem 
4,01 proc. Ruch Kukiz’15 uzy-
skał poparcie 2,67 proc. gło-
sujących. Lewica Razem otrzy-
mała 0,96 proc. głosów.

Państwowa Komisja Wyborcza 
podała, że w skali kraju wy-
grało Prawo i Sprawiedliwość, 
które zdobyło 45,38 proc. gło-
sów. Na drugim miejscu, z wy-
nikiem 38,47 proc. uplasowała 
się Koalicja Europejska. Próg 
wyborczy przekroczyła jesz-
cze Wiosna (6,06 proc. gło-
sów). Do Parlamentu Europej-
skiego nie wejdzie Konfedera-
cja, która osiągnęła wynik 4,55 
proc. głosów. Poniżej progu 
znalazł się też Kukiz’15 (3,69 
proc.) oraz Lewica Razem (1,24 
proc.). Takie wyniki oznacza-
ją, że Prawo i Sprawiedliwość 
wprowadzi do Parlamentu Eu-
ropejskiego 27 posłów, Koali-
cja Europejska 22, a Wiosna 
uzyska 3 mandaty.
/raf/
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Nie odstraszyło to gości, a w błę-
dzie byli ci, którzy sądzili, że nie 
ma co liczyć na poprawę pogo-
dy. Tuż po krótkiej ulewie deszcz 
ustał, a na scenie pojawili się go-
spodarze imprezy: Zbigniew 
Jarecki, prezes Kaszubskiego 
Związku Pracodawców, Mieczy-
sław Gołuński, burmistrz Kartuz 
oraz trzej marszałkowie, którzy 
wzorem lat ubiegłych objęli im-

prezę patronatem honorowym: 
Jan Zarębski, I marszałek woje-
wództwa pomorskiego w latach 
1999-2002, Jan Kozłowski, mar-
szałek w latach 2002-2010 oraz 
Mieczysław Struk, obecny mar-
szałek pomorski.
Wśród przybyłych gości zoba-
czyć można było wielu przed-
stawicieli władz samorządowych 
i administracyjnych z całego wo-

jewództwa, placówek konsular-
nych, świata nauki, polityki, spor-
tu i mediów oraz kandydatów na 
europosłów, czyli Jarosława Wa-
łęsę i Magdalenę Adamowicz.
Jedną z najważniejszych punk-
tów programu było wręcza-
nie nagród Ambasador Ka-
szub, które przyznane zostały 
w trzech kategoriach: - przed-
siębiorstwo, biznesmen, - samo-
rządowiec, - osobowość roku. 
Nagrody w postaci przepięk-
nych tabakierek wręczali go-
spodarze dzisiejszego spotka-
nia. Kaszubski Związek Praco-
dawców ufundował nagrodę 
finansową na rzecz budowa-
nego Kartuskiego Hospicjum, 
które już niedawno obchodzi-
ło uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego. Nagro-
dę w imieniu proboszcza para-
fii św. Wojciecha w Kartuzach 
odebrał ks. Łukasz Delewski. 
Przez cały czas imprezy opra-
wę muzyczną zapewniał nie-
oceniony w tej roli zespół Det-
ko Band, a o podniebienia gości 
i publiczności zadbali restau-
ratorzy i właściciele produ-
centów żywności i gastrono-
mii. Dzieciom natomiast czas 
umiała rodzina Treflików. 
/raf/

W imieniu powiatu kartuskiego 
starosta Bogdan Łapa i wicesta-
rosta Piotr Fikus podpisali umo-
wę z ks. dr Markiem Trybowskim, 
reprezentującym Kartuskie Cen-
trum Caritas, na wsparcie bu-
dowy hospicjum stacjonarnego 

w Kartuzach dla osób terminalnie 
i nieuleczalnie chorych udziela-
jąc na to zadanie dotacji w kwo-
cie ponad 12 mln zł (co stanowi 
połowę kosztów tej inwestycji).
W podpisaniu umowy wzięli udział 
także włodarze gmin powiatu kar-

tuskiego i przewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego - Mieczy-
sław Woźniak. Podczas spotkania 
starosta kartuski przedstawił dłu-
gą historię od powstania inicjaty-
wy budowy hospicjum, przez pró-
by uzyskania środków zewnętrz-

nych, aż do podjęcia ostatecznej 
decyzji o wsparciu finansowania 
budowy ze środków samorządo-
wych. Podziękował księdzu Mar-
kowi Trybowskiemu za determi-
nację i doprowadzenie do budowy 
hospicjum oraz wszystkim włoda-
rzom za decyzję o dofinansowa-
niu tego przedsięwzięcia.
Środki na dotację pochodzą 
z budżetów samorządów po-
wiatu kartuskiego w następują-
cych kwotach: powiat kartuski – 
1,6 mln zł, gmina Chmielno – 700 
tys. zł, gmina Kartuzy – 2,4 mln 
zł, gmina Przodkowo – 800 tys. 
zł, gmina Sierakowice – 1,68 tys. 
zł, gmina Somonino – 920 tys. zł, 
gmina Stężyca – 1 mln zł, gmina 
Sulęczyno – 520 tys. zł, gmina 
Żukowo – 2,4 mln zł. 
Zgodnie z podpisaną umową 
budowa zostanie zakończona 
w grudniu 2022 r., a do dnia 1 lipca 
2023 r. Kartuskie Centrum Caritas 
jest zobowiązane do uruchomie-
nia działalności hospicjum.
/raf/

Samorządy składają 
się na hospicjum

Podpisano umowę na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach.
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kasZubska majówka prZedsiębiorców
Ulewnym deszczem rozpoczęła się tegoroczna Majówka 
Pomorskich Przedsiębiorców w Kartuzach. 

Już niebawem miłośnicy przejażdżek 
rowerowych na terenie gminy 
Stężyca będą mieli do dyspozycji 
kolejne odcinki ścieżek rowerowych. 

rowerem prZeZ
gminę stężyca

Powstają one na trasie: Bo-
rucino – Kamienica Szla-
checka i Kamienica Szla-
checka – Wygoda Łączyń-
ska. Wszystkie powstałe tra-
sy rowerowe są utwardzone, 
co zwiększa łatwość prze-
jazdu nie tylko rowerzystom, 
ale i rolkarzom. Niewątpli-
wie powstałe ścieżki rowe-
rowe to możliwość aktyw-
nego i bezpiecznego wypo-
czynku dla całych rodzin. Te 
trasy zwiększają również tu-

rystyczną konkurencyjność 
regionu.
Trasy rowerowe na terenie gmi-
ny powstały już na następują-
cych odcinkach  Stężyca – Gołu-
bie, Gołubie – Szymbark – Wie-
życa, Gołubie – Zgorzałe,  Zgo-
rzałe – Stężyca, Stężyca – Chró-
stowo, Chróstowo – Borucino.
To dzięki środkom z Unii Eu-
ropejskiej na terenie Gminy 
Stężyca powstały trasy rowe-
rowe, które pozwalają cieszyć 
się pięknem tego regionu. 

Laureaci nagrody 
Ambasador Kaszub:

Samorządowiec Roku: 
Ryszard Kalkowski
wójt gminy Szemud
Grzegorz Piechowski
wójt gminy Kościerzyna
Leszek Waszkiewicz,
starosta bytowski

Firma/biznesmen:
Wojciech Megier
właściciel Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego 
„Karo” w Lipnicy
SPORTIS S.A. z Bojana,
nagrodę odebrał prezes 
zarządu Adam Żygowski
Auto-Miras, Autoryzowany 
Serwis Samochodowy, Sp. 
z o.o., nagrodę odebrał 
prezes zarządu Mirosław 
Makurat

Osobowość Roku:
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa 
Pomorskiego; nagroda 
została przyznana 
w tajemnicy przed 
wszystkimi trzema 
marszałkami

Nagroda specjalna:
Kapituła przyznała też 
specjalną nagrodę z okazji 
15-lecia członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. 
Otrzymał ją Donald Tusk, 
Przewodniczący Rady 
Europejskiej. 
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Zakończyły się prace budowlane dróg 
w Chwaszczynie. Oficjalnie otwarto ul. 
Lisią i ul. Dobrzewińską. 

lisia i dobrZewińska 
oddane do użytku

W uroczystym przecięciu wstę-
gi udział wzięli: wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, starosta 
powiatu kartuskiego Bogdan 
Łapa, burmistrz gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke i sołtys Chwaszczyna 
Aleksandra Nosel.
- Cieszę się, że możemy dziś ofi-
cjalnie otworzyć tę, oczekiwa-
ną przez mieszkańców tej czę-
ści Chwaszczyna, inwestycję - 
mówił burmistrz Wojciech Kan-
kowski. – Razem możemy re-
alizować większe zadania, a ta 
inwestycja to właśnie przykład 
dobrej współpracy samorządu 
gminy z administracją rządową 
i przedsiębiorcami.
Wartość robót budowlanych to 
prawie 2,5 mln zł, z czego 750 
tys. zł pochodzi z dofinanso-
wania z budżetu państwa w ra-
mach Rządowego Programu na 

rzecz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokal-
nej Infrastruktury Drogowej. 
- Dróg potrzebnych, łączą-
cych strategiczne miejsca jest 
sporo i cieszę się, że właśnie 
ten wniosek o dofinansowa-
nie został rozpatrzony pozy-
tywnie- mówił wojewoda po-
morski Dariusz Drelich. – Je-
stem przekonany, że zmianę 
najbardziej odczują mieszkań-
cy tego regionu.
Inwestycja polegała na wykona-
niu nawierzchni asfaltowej na ul. 
Dobrzewińskiej na odcinku ok. 
169 m oraz nawierzchni z kostki 
betonowej na ul. Lisiej na odcin-
ku ok. 506 m. W ramach zadania 
wykonano również jednostron-
ny chodnik, oświetlenie drogo-
we, kanalizację deszczową oraz 
przebudowano sieć teletech-
niczną i energetyczną
/raf/

Powstanie droga
za prawie 3 mln zł

Powiat kartuski otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
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REKLAMA 17/2019/ZM

W ubiegłym tygodniu w Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
miało miejsce uroczyste podpi-
sanie umów na dofinansowanie 
inwestycji w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W imie-
niu Zarządu Powiatu Kartuskie-
go umowę podpisali Starosta 
kartuski Bogdan Łapa oraz zzło-
nek zarządu Iwona Formela. 
Inwestycja pn. „Przebudowa dro-
gi powiatowej Czeczewo-Przod-
kowo na odcinku w miejscowości 

Kawle Górne wraz z przebudową 
skrzyżowania dróg powiatowych 
w Czeczewie” obejmować będzie 
przebudowę drogi wraz z budo-
wą chodnika o długości 992 m 
przy drodze powiatowej na od-
cinku Przodkowo - Kawle Górne. 
Dodatkowo zadanie przewiduje 
budowę oznakowania aktywne-
go na przejściu dla pieszych oraz 
przebudowę skrzyżowania dróg 
powiatowych na skrzyżowanie 
typu „małe rondo” dł. 213 m. 

W ramach planowanej przebu-
dowy skrzyżowania założono: 
wzmocnienie i poszerzenie na-
wierzchni jezdni, budowę wyspy 
środkowej ronda, budowę chod-
nika, budowę wysp dzielących 
kanalizujących i spowalniających 
ruch, budowę azyli dla pieszych, 
przebudowę zjazdów i skrzyżo-
wań z drogami gminnymi, regu-
lację i utwardzenie poboczy, bu-
dowę elementów poprawiających 
bezpieczeństwo uczestników ru-

chu, wykonanie oznakowania po-
ziomego i pionowego, budowę 
dwuetapowych przejść dla pie-
szych a także ustawienie balu-
strady szczeblinkowej oraz słup-
ków przeszkodowych. 
Wartość zadania to kwota niemal 
2,76 mln zł, z czego 50 proc. sta-
nowi dotacja z budżetu państwa, 
która wynosi niespełna 1,38 mln 
zł. Pozostała kwota – czyli także 
prawie 1,38 mln zł - to udział wła-
sny powiatu kartuskiego.
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Uroczystość nadania imie-
nia Szkole Podstawowej w Po-
mieczynie rozpoczęto mszą św. 
w miejscowym kościele. Cele-
brantem był ks. kanonik Hen-
ryk Zieliński, a koncelebrantem 
ks. Ireneusz Brzeziński. Podczas 
nabożeństwa został poświęco-
ny sztandar szkoły. Po nabożeń-
stwie wszyscy uczestnicy prze-
maszerowali do budynku szkoły. 
Tam, przed wejściem do placów-
ki, odsłonięto tablicę pamiątko-
wą patrona ks. Bronisława Szy-
michowskiego, którą ufundowa-
li strażacy OSP w Pomieczynie. 
Nowa tablicę poświęcił ks. kano-
nik Henryk Zieliński. 
Dalsza część uroczystości odby-
ła się w hali gimnastycznej. Wzię-
li w niej udział przedstawicie-
le władz samorządowych woje-
wództwa pomorskiego, powiatu 

kartuskiego, przodkowskiej gmi-
ny, kuratorium, a także rodzice, 
nauczyciele, uczniowie, sołtysi, 
strażacy i przyjaciele szkoły.
Przewodniczący przodkowskiej 
rady Dariusz Toporek odczytał 
uchwałę rady o nadaniu szko-
le imienia ks. Bronisława Szymi-
chowskiego, którą radni podjęli 
19 lipca 2018 r. Uchwałę odebrała 
dyrektorka szkoły Violetta Kar-
nowska. Ona też witając uczest-
ników uroczystości, przedstawiła 
sylwetkę patrona szkoły.
Z bogatego i dramatycznego ży-
ciorysu warto przypomnieć kilka 
najważniejszych dat i wydarzeń. 
Ksiądz Bronisław Szymichowski 
był proboszczem parafii Pomieczy-
no w latach 1966 – 1990. W czasie 
wojny był członkiem Tajnej Organi-
zacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. 
Jako porucznik o pseudonimie 

„Rąb” pełnił funkcję komendanta 
gminy Chmielno. Po wkroczeniu 
wojsk sowieckich w marcu 1945 
roku został aresztowany. Po dłu-
gich i trudnych przesłuchaniach 
zesłano go na Syberię, gdzie pra-
cował ponad siły w syberyjskich 
mrozach przy budowie stacji ko-
lejowej i rozbudowie łagrów. Ten 
dzielny człowiek, oddany duszpa-
sterz, wielki patriota dał się rów-
nież poznać jako dobry gospodarz 
i przyjaciel dzieci.
– W styczniu 2018 roku rodzi-
ce, uczniowie i pracownicy szko-
ły podjęli decyzję, żeby patronem 
szkoły został ks. Bronisław Szymi-
chowski. Szkoła to instytucja, któ-
ra wychowuje i kształtuje młode-
go człowieka. Dlatego jej patro-
nem powinien być ktoś bliski, kto 
żyje w pamięci wielu mieszkań-
ców. Nasz patron uczy nas, żeby-

śmy byli wierni najprostszym za-
sadom płynącym z głębi serca. 
Jego życie jest lekcją pracowito-
ści, pokornej i oddanej służby, mo-
dlitwy i wielkiego poczucia odpo-
wiedzialności za Ojczyznę – po-
wiedziała Violetta Karnowska, dy-
rektor szkoły.
Uczniom przekazano nowy 
sztandar, którego fundatorami 
są rodzice, nauczyciele, spon-
sorzy oraz lokalna społecz-
ność. Ten najbardziej uroczy-
sty moment zakończyła cere-
monia ślubowania.
Po raz pierwszy został oficjalnie 
odśpiewany hymn szkoły. Autorem 
tekstu i muzyki jest Jerzy Stachur-
ski. Część artystyczną w wykona-
niu uczniów przygotowała nauczy-
cielka Maria Krauza, a o dekorację 
zadbała Anna Kąkol.
/UGP/

Nowy patron szkoły
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Szkoła w Pomieczynie (gm. Przodkowo) otrzymała imię ks. Bronisława Szymichowskiego. 
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Kultura na dobre 
zadomowiła się w Spichlerzu

To wyjątkowe miejsce i równie wyjątkowe jest jego przeznaczenie. W XIX-wiecznym Spichlerzu w Żukowie otwarto Centrum Kultury. 

To był wyjątkowy wieczór – 
w miniony piątek oficjalnie 
otwarto zmodernizowany Spi-
chlerz – jedną z największych 
inwestycji w ostatnich latach 
w gminie Żukowo. Chwilę póź-
niej, podczas uroczystej gali, 
wręczone zostały statuetki 
Gminnej Nagrody Sucovia.
Wydarzenie rozpoczęło się od 
przecięcia wstęgi i poświęce-
nia obiektu przez ks. Stani-
sława Gackowskiego. Zebrani 
mogli również obejrzeć nowo 
otwarty obiekt. Następnie 
burmistrz gminy Żukowo ofi-
cjalne przywitał gości i opo-
wiedział o otwartym chwilę 
wcześniej Spichlerzu.
- To miejsce, podobnie jak nasz 

Zespół Poklasztorny z parafią, 
nadaje Żukowu pewnego rodza-
ju serca, to miejsce, wokół które-
go możemy się skupiać, które ma 
naszemu miastu nadać serca – 
mówił Wojciech Kankowski, bur-
mistrz gminy Żukowo. - Spichlerz 
będzie miejscem wyjątkowym; 
miejscem spektakli, koncertów 
i wydarzeń kulturalnych, ale też 
miejscem służącym ludziom po-
trzebującym wsparcia.
W Spichlerzu znajduje się Stre-
fa Kultury z dużą salą widowi-
skową oraz Centrum Aktyw-
ności Rodzin. W ramach CAR 
funkcjonować będzie Klub Se-
niora, Klub Dobrych Rodziców, 
Kreatywna Akademia Rodzica 
i Kreatywna Akademia Dziecka. 
Centrum ma pomagać tym, któ-
rzy potrzebują wsparcia – nie-
zaradnych życiowo, ubogich, 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, oraz starszych 
i niepełnosprawnych. Ponad-
to będą tu prowadzone warsz-
taty edukacyjne i terapeutycz-
ne, a potrzebujący będą mogli 
skorzystać z pomocy psycholo-
ga oraz otrzymać indywidualną 
opiekę specjalisty. 
Zabytkowy obiekt po moderni-
zacji to przestrzeń niemal 800 
metrów kwadratowych. Mo-
dernizacja i adaptacja obiektu 
trwała od maja 2018 roku. Spi-
chlerz wyposażono w nowo-
czesny sprzęt multimedialny, 
jak np. nagłośnienie i projek-
tory. Inwestycję zrealizowa-
no dzięki unijnemu dofinanso-
waniu w ramach "Rewitaliza-
cji Starego Centrum Żukowa". 
Modernizacja Spichlerza po-
chłonęła 9 milionów złotych, 

natomiast cały projekt rewita-
lizacji ma wartość 12 mln zł. 
- Kultura powinna mieć swój 
dom i ten dom dziś otwieracie 
- podkreślił Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. – Życzę wszyst-
kim, żeby to miejsce cały czas 
tętniło życiem.
Po oficjalnym otwarciu Spi-
chlerza burmistrz podzięko-
wał osobom, bez których re-
alizacja tego zadania nie by-
łaby możliwa: marszałkowi 
Mieczysławowi Strukowi, pre-
zesowi Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” Żuko-
wo Mieczysławowi Woźniako-
wi, wykonawcy prac budowla-
nych oraz Janowi Szymańskie-
mu, dyrektorowi Departamen-
tu Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Następnie wręczono nomina-
cje i statuetki  Gminnej Nagro-
dy Sucovia. Otrzymali je:

Kategoria Kultura: Euge-•	
niusz Pryczkowski – nagroda, 
Chór "Strzelenka" z Tuchomia 
– nominacja

Kategoria Sport: Marek Mar-•	
chewicz – nagroda; Weronika 
Lewandowska - nominacja

Kategoria Inicjatywy Spo-•	
łeczne: KGW z Tuchomia – na-
groda; Sławomir i Mateusz La-
skowscy z Kuźni 1912 w Borko-
wie - nominacja

Kategoria Gospodarka: Inter-•	

plastic Roger Żółtowski – nagro-
da; Zakład Usług Elektroenerge-
tycznych "Elmir" Mirosław Płot-
ka - nominacja

Kategoria Edukacja: Anny Bo-•	
rowicz - nagroda

Nagroda – Mecenas: Marba •	
Sport z Miszewka.

Nagroda Specjalna Burmi-•	
strza Gminy Żukowo: Sławomir 
i Mateusz Laskowscy z Kuźni 
1912 w Borkowie
Uroczystość zakończyła się 
koncertem Krystyny Prońko 
wraz z Jan Konop Big Band.
/raf/
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Samorząd w statystyce. Ilu Pomorzan mieszka na jednym kilometrze kwadratowym? 

Dzień Samorządu
Terytorialnego

REKLAMA U/2019/PR

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu

27 maja to Dzień Samorządu Te-
rytorialnego. Z tej okazji Urząd 
Statystyczny w Gdańsku przy-
gotował dane statystyczne m.in. 
dla Pomorza. Możemy m.in. do-

wiedzieć się, ilu jest Pomorzan, 
ile pieniędzy w przeliczeniu na 
mieszkańca wydają miasta, gmi-
ny i województwo oraz jakie wy-
kształcenie mają radni.

Data 27 maja nie jest przy-
padkowa. Dokładnie 29 lat 
wcześniej – w 1990 r. – od-
były się pierwsze wybory sa-
morządowe III RP. Na pamiąt-

kę tego wydarzenia, w 2000 
roku, Sejm RP ustanowił 27 
maja Dniem Samorządu Te-
rytorialnego. Od maja 1990 r. 
do 1998 r. samorząd teryto-

rialny w Polsce istniał tylko na 
szczeblu gminnym. W 1999 r., 
po reformie administracyjnej, 
wprowadzono trójstopniowy 
podział terytorialny. Ponow-
nie utworzono samorządowe 
powiaty (zlikwidowane w 1975 
r.) Zmniejszono też liczbę wo-
jewództw – z 49 na 16.
W województwie pomorskim 
są 123 gminy. W tym 81 gmin 
wiejskich, 22 gminy miejskie 
i 20 miejsko-wiejskich. Jest 
też 1639 sołectw i 2877 miej-
scowości wiejskich. Pomor-
skie dzieli się na 20 powiatów, 
w tym cztery miasta na pra-
wach powiatów (Trójmiasto 
i Słupsk). Ciekawostką jest to, 
że Sopot ma status najmniej-
szego miasta na prawach po-
wiatu w Polsce pod względem 
liczby mieszkańców. Średnie 
zaludnienie to 127 mieszkań-
ców na 1 km kw. (średnia kraju 
to 123 osoby na 1 km kw.).
W przeliczeniu na mieszkań-
ca, to miasta na prawach po-
wiatu wydają na najwięcej na 
mieszańca, ale też mają naj-
większe dochody (dochody 
to 6149 zł, a wydatki 6104 zł). 
Nieco mniej zarabiają gminy 
(4858 zł), ale też mniej wyda-
ją (4906 zł).

W statystyce GUS możemy zo-
baczyć też, że wśród radnych 
każdego szczebla dominują 
mężczyźni. W radach powiatów, 
miast na prawach powiatów oraz 
w sejmiku województwa zasia-
dają w większości osoby z wyż-
szym wykształceniem. Zawody 
radnych są bardzo różne. Naj-
więcej jest specjalistów, rolni-
ków, rybaków, ogrodników i le-
śników, a także techników. Naj-
mniej osób jest związanych za-
wodowo z siłami obronnymi.
Pomorski samorząd powstał 20 
lat temu. W skład dzisiejsze-
go województwa pomorskie-
go weszły dawne wojewódz-
twa: gdańskie (w całości), słup-
skie (oprócz gmin: Postomino, 
Sławno m. i Sławno w.), bydgo-
skie (gminy: Brusy, Chojnice m., 
Chojnice w. i Czersk) i elbląskie 
(gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Kry-
nica Morska, Kwidzyn m., Kwi-
dzyn w., Lichnowy, Malbork m., 
Malbork w., Mikołajki Pomorskie, 
Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, 
Nowy Staw, Ostaszewo, Prabu-
ty, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, 
Stary Dzierzgoń, Stary Targ, 
Stegna, Sztum i Sztutowo). Sto-
licą województwa pomorskiego 
został Gdańsk.
/raf/
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Nowe wyposażenie, 
wyjątkowe zajęcia

Zajęcia edukacyjne w ośrod-
kach wychowania przedszkol-
nego w Przodkowie, Pomie-
czynie i Czeczewie rozwijają 
u dzieci młodszych umiejętno-
ści współpracy w grupie, ko-
munikację, przedsiębiorczość, 
inicjatywność. Robotyka roz-
wija kreatywność, a język an-
gielski - prowadzony w formie 
zabawy - pozwoli w przyszło-
ści łatwiej się go nauczyć. Lo-
gopedia oraz gimnastyka ko-
rekcyjna pomagają dzieciom 
z problemami pokonać bariery, 
dzięki czemu będą miały lep-
szy start w życie.
Obecnie harmonogram zajęć 
w poszczególnych placówkach 
przedstawia się następująco:
OWP Przodkowo – w szkole 
i przedszkolu rozpoczęły się 
następujące zajęcia: rozwija-

jące kompetencje społeczne 
(rozwijające współpracę w gru-
pie, komunikację, przedsiębior-
czość, inicjatywność) – prowa-
dzący Jolanta Puzdrowska - 2 
gr.; robotyka – prowadzący Ża-
neta Zaborowska – 6 gr,; język 
angielski – prowadzący Beata 
Gracz – 4 gr.; Ewelina Browar-
czyk - 1 gr.; logopedia – prowa-
dzący Teresa Stencel – 3 gr.; 
Renata Sypion - 2 gr.; gimna-
styka korekcyjna – prowadzący 
Małgorzata Heczko – 3 gr.
OWP Pomieczyno - robotyka – 
prowadzący Pani Steffke - 5 gr.
OWP Czeczewo - robotyka – 
prowadzący Lucyna Reiter-
Szczygieł - 5 gr.
Przypominamy, że projektem 
objętych jest 168 uczniów, na-
tomiast 7 nauczycieli zosta-
ło przeszkolonych na okolicz-

ność prowadzenia zajęć.
W Szkole w Przodkowie zo-
stała oddana do użytku wyre-
montowana klasa oraz łazien-
ka. Ponadto placówki zostały 
wyposażone w niezbędne po-
moce dydaktyczne do prowa-
dzenia zajęć tj. sprzęt multime-
dialny miedzy innymi do nauki 
j. angielskiego, tablety z opro-
gramowaniem do obsługi robo-
tów, interaktywne podłogi, pro-
gramy komputerowe do tera-
pii logopedycznej, tablice inte-
raktywne, laptopy oraz pomoce 
dydaktyczne jak gry, klocki, ze-
stawy robotów, pakiety logope-
dyczne, materace do logopedii 
oraz kolorowe meble takie jak: 
szafki, stoliki i krzesełka, szat-
nie czy tablice magnetyczne 
oraz kolorowe dywany.
/raf/

Na dobre ruszyły już zajęcia w ramach projektu „Nowe perspektywy dla OWP w gminie Przodkowo”.
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Zgłoś się po bon opiekuńcZy i odbierZ świadcZenie
Co to jest Bon Opiekuńczy, komu przysługuje świadczenie i jak je otrzymać? 
Masz małe dziecko? Sprawdź, czy możesz otrzymać comiesięczne świadczenie. 
Rodzice z gminy Żukowo mogą 
składać wnioski o przyznanie 
Bonu Opiekuńczego. Przysłu-
guje on rodzicom, opiekuno-
wi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, 
sprawującym osobistą opiekę 
nad dzieckiem w wieku do lat 
3, spełniającym odpowiednie 
kryteria. Dziecko musi uczęsz-
czać do żłobka lub klubu dzie-
cięcego, opiekunowie/rodzice 

muszą być aktywni zawodowo, 
zaś rodzina musi zamieszkiwać 
na terenie gminy Żukowo.
Świadczenie przysługuje rów-
nież rodzicom, jeżeli:
- Jeden lub dwoje rodziców 
nie jest zatrudniony z powodu: 
ciężkiej choroby lub niepełno-
sprawności; kontynuowania 
nauki w systemie dziennym, 
który utrudnia sprawowa-
nie opieki nad dzieckiem; od-

bywania stażu, brania udzia-
łu w przygotowaniu zawodo-
wym itp.
- Jeden z rodziców nie jest za-
trudniony z powodu: sprawo-
wania opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym; przebywa 
w areszcie śledczym lub za-
kładzie karnym.
Świadczenie przysługuje tak-
że osobie samotnie wychowu-
jącej dziecko.

Bon jest wypłacany na trzy 
miesiące z dołu. Miesięczna 
wysokość świadczenia wyno-
si: za dziecko w żłobku 220 zł/
miesiąc; za dziecko w klubie 
dziecięcym 120 zł/miesiąc. 
W roku 2017 na ten cel wyda-
no prawie 150 tys. zł. W 2018 
roku na Bon Opiekuńczy gmi-
na Żukowo wydała niemal 
200 tys. zł. Środki te pocho-
dzą wyłącznie z budżetu gmi-

ny i stanowią lokalną formę 
wsparcia młodych rodziców, 
którzy pracują i oddają dzie-

ci pod opiekę żłobka lub klu-
bu dziecięcego.
/raf/



12| Środa, 29 maja 2019 expressy.pl

Majówka pełna 
przebojów disco

Ta impreza na stałe wpisała 
się już w kalendarz gminnych 
imprez. I co roku przyciąga 
tłumy – nie tylko mieszkańców 
gminy i powiatu kartuskiego, 
ale też wiele osób z odleglej-
szych zakątków kraju. 
W tym roku po raz kolejny wy-
konawcy rozgrzali publiczność 

do czerwoności. Na scenie po-
jawili się zarówno soliści, jak 
i zespoły. Wśród nich można 
było posłuchać i zobaczyć ta-
kie gwiazdy estrady disco, jak: 
Classic, M-Power, Boys Andre, 
MIG, Defis, Power Play, Wxta-
zy, Playboy, Jorrguss, Jesika, 
Top Girls, MiłyPan, Czadoman 

czy Piękni i Młodzi. 
Publiczność jak zawsze nie 
zawiodła, amfiteatr był pe-
łen po brzegi a zebrani przed 
sceną świetnie się bawili, tań-
cząc i wspólnie śpiewając zna-
ne przeboje. 
Kolejna majówka – za rok. 
/raf/
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To był wieczór pełen tanecznej muzyki i świetnej zabawy. Za nami V Przebojowa Majówka w Stężycy!
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MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

JAWA typ 223, 1977 r., farbig Ro-
te-Creme, 2T, 2os. OC, BT, cena,: 
2223zł, Gdańsk, 574 797077

PIAGGIO/Vespa Ciao, skuter, 
1os.2T, 1995r czarny, cena 1780 zł, 
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SPRZEDAM Volkswagen Polo 
2001r., czerwony, stan bardzo do-
bry, Wejherowo, tel. 517 159 871
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EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOtłOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PROFESJONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

FOtOGRAFIA ślubna i okolicz-
nościowa, www.fajny-fotograf.pl, 
Facebook.com/fajnyfoto, tel. 607 
865 959

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

DREWNO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
mozliwy transport, tel. 506 250 
477

DMUChAWA, stan dobry, 550 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

FOtELO tapczan 1 osobowy i fotel 
gratis, 110 zł, tel. 600 667 860

LIKWIDACJA firmy, wyprzedaż 
sprzętu bazowego, tanio, tel. 781 
426 010

PłUG 3 skiby i brony 5 zawieszane, 
750 zł, tel. 600 667 860

PRZYCZEPA do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

SłOMA W BALOtACh 120x150, 
siano, słoma w kostkach, z maga-
zynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

SPRZEDAM kapelusz Sombrero 
czerwony, Meksykanski cena 300 
zł, tel. 509 949 086

SPRZEDAM odkurzacz przeciw-
alergiczny do prania dywnów i ta-
picerek, 850 zł, Sierakowice, 796 
400 131

SZLIFIERKA 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

SPRZEDAM zmywarkę 60 wolno-
stojącą, w bardzo dobrym stanie, 
Wejherowo, 509 949 086

ZMIJKA do zboża, 3m, 450 zł, 
Szemud, 510 751 837

SPRZEDAM 3 letnią lodówkę, typ 
side by side, cena do uzgodnienia, 
tel. 885 557 151

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

SPRZEDAM rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, od 100 zł, tel. 
603 661 240

SPRZEDAM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

SPRZEDAM grobowiec w Pier-
woszynie, 4osobowy, tel. 607 291 
564
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Niestety, tego co stało się w Gdyni nikt, nawet w najczarniejszym scenariuszu, 
nie wyobrażał sobie przed meczem. 

Dostali srogą lekcję 
od przeciwników

Choć tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów miały 
bardzo silną obsadę Gevorg i tym razem nie zawiódł 
kibiców ani trenerów. Okazał się jedynym reprezen-
tantem Kartuz, który wywalczył podium i to na naj-
wyższym poziomie. Gevorg oprócz tytułu i złotego 
medalu otrzymał także nagrodę specjalną ufundowa-
ną przez Europosła RP Jarosława Wałęsę.
/raf/

„Akademie Klasy Ekstra” to 
cykl turniejów organizowanych 
w ramach projektu realizowa-
nego przez Ekstraklasę dzięki 
wsparciu Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. Głównym celem 
projektu jest przede wszyst-
kim promowanie piłki noż-
nej oraz aktywności fizycznej 
wśród dzieci na terenie całego 

kraju, bazując na infrastruk-
turze, wiedzy i doświadcze-
niu, oferowanym przez kluby 
uczestniczące w rozgrywkach 
Ekstraklasy.
W turnieju wzięło udział ponad 
dziesięć zespołów podzielonych 
na dwie grupy. Podopieczni tre-
nera Piotra Budziwojskiego oraz 
jego asystenta Pawła Grzecha 

zostali włączeni do grupy z taki-
mi drużynami jak Lechia Gdańsk, 
Pokolenia Lechii Gdańsk, AS Po-
morze, oraz kadra powiatu wej-
herowskiego. Na cztery rozegra-
ne spotkania piłkarze niebiesko-
biało-czarnych dwukrotnie wy-
grali tj. z AS Pomorze 2:1, oraz 
z ekipą Pokolenia Lechii Gdańsk 
3:2, jeden raz zremisowali z re-
prezentacją powiatu wejherow-
skiego 1:1 oraz doznali jednej 
porażki z Lechią Gdańsk 2:6. 
W turnieju nie prowadzonokla-
syfikacji drużynowej, ani indy-
widualne. Głównym celem była 
dobra zabawa w doborowym 
towarzystwie. Nie mniej jednak 
osiągnięte przez Cartusię wyni-
ki były bardzo satysfakcjonują-
ce, z których trenerzy byli bar-
dzo zadowoleni. Niektórzy z za-
wodników Cartusii dzięki swo-
im dobrym występom wpadli już 
w oko skautom Lechii Gdańsk.
Gościnnie w turnieju tym uczest-
niczył polski bokser, były mistrz 
świata zawodowców kilku fede-
racji oraz mistrz Europy amato-
rów Dariusz Michalczewski.
/raf/

Reprezentująca gminę mło-
dzież, czyli „Przodkowski 
Team”, radzi sobie całkiem nie-
źle. W biegu w Żarnowcu uzy-
skali następując czasy, zajmu-
jąc konkretne miejsca na me-
cie: Sylwia Skorowska open – 
numer startowy 348,  kat 16-29, 
miejsce 22; Magdalena Kalkow-
ska open – numer startowy 85 
,kat 16-29, miejsce 1; Dominik 
Szadach open – numer starto-
wy 103, kat 16-29, miejsce 13; 
Tomasz Wicki open   – numer 
startowy 124, kat 16-29 miejsce 
15; Damian Wicki open – numer 
startowy 25, kat 16-29, miejsce 
3. Zawodnik ten  zajął dodatko-

wo 2 miejsce w kategorii stra-
żak, zorganizowanej  z okazji 
Dnia Strażaka.
Bieg w Kartuzach: Damian Wic-
ki, open  – numer startowy 23, 
kat. 16-29, miejsce 5; Tomek 
Wicki open  – numer startowy 
79, kat 16-29, miejsce 11; Domi-
nik Szadach open – numer star-
towy 121, kat 16-29, miejsce 18; 
Magdalena Kalkowska opne – 
numer startowy 122, kat 16-29, 
miejsce 3; Sylwia Skorowska 
open  – numer startowy 302, kat 
16-29, miejsce 19; Daria Plichta 
open – numer startowy 304, kat 
16-29, –  miejsce 20.
/UGP/

GevorG Sahakyan 
MiStrzeM PolSki!

Dobra zabawa w ekStra towarzyStwie

PrzoDkowSki teaM 
w Kaszuby biegają

Zapaśnik GKS Cartusii Kartuzy 
w ostatnim czasie nie ma sobie 
równych. Niedawno powrócił 
z tytułem Wicemistrza Europy, 
który przywiózł z Mistrzostw 
Europy w Bukareszcie.

Młodzi piłkarze Cartusii z rocznika 2008/09 wzięli udział 
w turnieju „Akademie Klasy Ekstra” zorganizowanym na 
stadionie rugby Ogniwa Sopot.

Podczas tegorocznej edycji cyklu 
biegów pod nazwą „Kaszuby biegają” 
swoją reprezentację ma gmina 
Przodkowo. 
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Młodzi piłkarze Bałtyku prowadzeni przez doświadczonego trenera Jerzego Jastrzębowskiego 
udzielili srogiej lekcji piłkarzom Cartusii, których pewnie pokonali aż 5:1. Osłody nie dodała nawet 
piękna bramka Pawła Pióra. Było to jedyne trafienie Cartusii w tym meczu.

Składy drużyn:
Cartusia : Babiński- Raulin, 
Kuss, Jankowski, Sierszyński 
(78’ Adamczyk) - Kitowski (55’ 
Dejk), Toporek, Ochoa Pineiro, 
Piór (78’ Konkol), Rypel - Kazu-
bowski
Rezerwowi: Leyk- Adamczyk, 
Konkol, Dejk

Bałtyk: Szulc- Gołubiński, For-
mella, Andryszak, Golc, Szej-
ko, Bartnicki, Kośnik, Jankowski 
(72’ Sadowski), Kwaśniak (83’ 
Rynkowski), Ossowski (70’ Ma-
lanowski)
Rezerwowi: Jakubiak -  Mala-
nowski, Rynkowski, Sadowski, 
Bochiński, Sławiński

Bramki: 
1:0 Ossowski (26’), 1:1 Piór (27’), 
2:1 Bartnicki (40’), 3:1 Gołubiński 
(42’), 4:1 Bartnicki (53’), 5:1 Jan-
kowski (58’)

Kartki:
Cartusia : Sierszyński (ż);
Bałtyk : Szulc (ż), Gołubiński (ż)

Powołani na 
zGruPowanie 
kaDry
Czterech juniorów 
Cartusii 1923 Kar-
tuzy zostało powo-
łanych na zgrupo-
wanie kadry Aka-
demii Piłkarskiej LG 
w Gdańsku.
Akademia Piłkarska LG jest 
operatorem programu „Pił-
karska przyszłość z Lotosem”. 
Wśród powołanych piłkarzy 
znaleźli się zawodnicy z rocz-
nika 2009 Mateusz Grzech, 
Hubert Renka, Aureliusz Ci-
chosz oraz Dawid Lipski.
Zgrupowanie odbyło się w Mal-
borku. Udział w zgrupowaniu 
był pierwszą okazją na pozna-
nie się z najlepszymi zawodni-
kami w tym roczniku z całego 
województwa oraz skonfron-
towanie z nimi swoich umiejęt-
ności. Była to także możliwość 
pokazania się trenerom Aka-
demii z jak najlepszej strony, 
aby w kadrze tej pozostać jak 
najdłużej. 
/raf/
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