
Obwodnica będzie. 
Tylko kiedy?
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Już za nieco ponad 3 lata kierowcy mieliby pojechać 
nową Obwodnicą Metropolitalną. Takie są plany – 
ale czy uda się dotrzymać tych terminów? Na razie 
stoi to pod jednym wielkim znakiem zapytania, 
ponieważ już wiadomo, że przetarg na wykonanie 
tej ogromnej inwestycji będzie opóźniony. 
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Tym razem na kartuskim ryn-
ku będzie można obejrzeć prace 
dwóch artystów – Edyty Szalew-
skiej oraz Joela Młynarskiego. 
Edyta Szalewska to absolwent-
ka Liceum Plastycznego w Gdy-
ni. Specjalizuje się w matalopla-
styce, tworzy formy użytkowe. 
Obecnie studiuje na IV roku 
na wydziale „Rzeźba” na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Dwukrotnie przyznano jej 
Stypendium Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański. Jak sama 
mówi o sobie, nie ma jeszcze 
określonego konkretnego kie-
runku artystycznego, lecz ak-
tualnie inspiruje się neofigura-
cją. W swoich pracach porusza 
głównie problemy w relacjach 
międzyludzkich. 
Joel Młynarski pochodzi 
z Dolnego Śląska, jest dy-
plomantem kierunku „Rzeź-

ba” na Wydziale Rzeźby i In-
termediów Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Jest 
też laureatem nagrody pre-
zydenta miasta Gdańska 
jako najlepszy student kie-
runku w roku 2018/2019. 
- Pracując przy rzeźbie, za 
najważniejsze uważam do-
świadczenie tworzenia – pod-
kreśla artysta. - Jest to czę-
sty temat moich  prac, które 
są obiektami procesualnymi. 
III Kartuski Plener Artystycz-
ny – już w najbliższą niedzie-
lę, 30 czerwca, w godz. 8.00 – 
16.00 na Rynku w Kartuzach. 
W ramach pleneru zorganizo-
wane zostaną także warszta-
ty z artystami „Dzieło sztuki 
z kartonu”. Warsztaty potrwa-
ją od godz. 12.15 do godz. 13.30. 
Wstęp wolny!
/raf/
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III Plener artystyczny

Urząd odmieni swoje obliczeŚwięto kaszUbskiej trUskawki

Przed nami kolejna już odsłona 
Kartuskiego Pleneru Artystycznego 
na kartuskim Rynku. 

Rusza modernizacja urzędu gminy Żukowo, co wiąże się 
z tymczasowymi zmianami organizacyjnymi.

Przed nami 44. Truskawkobranie na Złotej Górze.
Jak co roku atrakcji nie będzie brakowało. 

Radunią popłynęli między inny-
mi: Burmistrz Wojciech Kankow-
ski, Radny Rady Miejskiej Paweł 
Koreń oraz kilkunastu pracow-
ników Urzędu Gminy w Żukowie 
i mieszkańców gminy.

- Przepłynięcie kajakiem Ra-
dunią to nie lada atrakcja nie 
tylko dla naszych Mieszkań-
ców, ale i turystów – mówi Bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski. – Przystań w Żu-

kowie zlokalizowana jest w są-
siedztwie Zespołu Klasztorne-
go, z kolei ta w Rutkach poło-
żona jest niedaleko elektrow-
ni wodnej. Dzięki nowym przy-
staniom, pokonywanie tej trasy 

jest znacznie wygodniejsze.
W przypadku każdej przystani 
umocniono brzeg Raduni wraz 
z pochylniami wspomagającymi 
wodowanie i wynoszenie kaja-
ków z wody. W Lniskach, oprócz 
przenoski kajakowej, wykonano 
obiekty małej architektury, takie 
jak ławki czy ścieżki spacerowe. 
W Żukowie przy przystani sta-
nęły wiaty wypoczynkowe, plac 
zabaw i stoliki szachowe. Wyko-
nano także pomost trójpokłado-
wy, stosowne oświetlenie i miej-
sca parkingowe.  W Borkowie, 
przy przystani znajdziemy wiaty 
wypoczynkowe, oświetlenie, cią-
gi pieszo- jezdne i miejsca par-
kingowe. Nie zabrakło również 
pomostu dwupokładowego.
Łączny koszt trzech inwestycji to 
ok. 2,3 mln zł., z czego ok. 1,9 mln 
zł pochodzi z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
/raf/

Trzy przystanie 
kajakowe otwarte

Gmina Żukowo oddała do dyspozycji trzy nowe przystanie kajakowe zlokalizowane w miejscowo-
ściach: Rutki, Żukowo i Lniska. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach zadania „Pomorskie Szla-
ki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Za nami już także spływ z wykorzystaniem nowych przystani.
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W tym miesiącu rozpoczynają 
się prace modernizacyjne bu-
dynku Urzędu Gminy w Żuko-
wie. W związku z tym od 1 lipca 
do listopada br. pojawią się nie-
wielkie zmiany organizacyjne 
niezbędne do przeprowadzenia 
kompleksowego remontu.
Zespoły ds. Ewidencji ludności 
i Dowodów osobistych tym-
czasowo znajdować się będą 
w miejscu, w którym wcześniej 
znajdowało się pomieszczenie 
Pełnomocnika Burmistrza ds. 
Uzależnień – wejście od stro-
ny urzędowego parkingu.
Zespół ds. Promocji Gminy Żu-
kowo tymczasowo znajdować 
się będzie w budynku OSP, 
przy ul. Kościerskiej 2A w Żu-
kowie. Tam też załatwić będzie 

można sprawy związane z Kar-
tą Mieszkańca Gminy Żukowo.
Przypomnijmy: budynek Urzę-
du Gminy Żukowo przejdzie 
kompleksową modernizację. 
Znacznej zmianie ulegnie mię-
dzy innymi parter – najważniej-
szym elementem zadania bę-
dzie powstanie nowoczesnego 
punktu obsługi mieszkańców, 
w tym stanowisk Ewidencji lud-
ności czy Dowodów osobistych. 
Metamorfozę przejdzie również 
hol i wejście do budynku.
- Modernizacja urzędu jest ko-
nieczna. Pomieszczania po OSP 
stoją teraz puste, więc tę prze-
strzeń chcemy jak najszybciej 
zagospodarować – mówi Woj-
ciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo. – Zależy nam 

przede wszystkim na tym, by 
mieszkańcy mogli załatwić 
swoje sprawy jeszcze szybciej 
i wygodniej i właśnie z tą myślą 
rozpoczynamy to zadanie.
W budynku nie zabranie również 
udogodnień dla niepełnospraw-
nych, w tym widny. Duża zmia-
nę przedzie także sala konfe-
rencyjna – miejsce nie tylko Se-
sji Rady Miejskiej oraz Młodzie-
żowej Rady Gminy, ale też spo-
tkań i szkoleń. Nie zabraknie też 
pomieszczeń dla potrzeb orga-
nizacji pozarządowych.
Planowany termin zakończe-
nia prac to listopad tego roku. 
Koszt inwestycji to około 2 mln 
zł. Pieniądze na ten cel w cało-
ści pochodzą z budżetu gminy.
/raf/

Już 6 lipca w Centrum Spor-
tów Wodnych i Promo-
cji Regionu na Złotej Górze 
w Brodnicy Górnej koło Kar-
tuz odbędzie się 44. edy-

cja Truskawkobrania. Jest 
to wydarzenie o zasięgu po-
nadlokalnym, mające na celu 
promocję kaszubskiej tru-
skawki, a przy tym promocję 
całego regionu kaszubskie-
go i jego tradycji.
W programie znalazły się m.in. 
ciekawy program dla dzieci, 
występ Regionalnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Kaszuby” 
i blok artystyczny przygoto-
wany przez Kartuskie Centrum 
Kultury. Nie zabraknie też spo-
rej dawki muzyki. Na scenie 
zaprezentuje się Trójmiejska 
Grupa Wokalna, po niej zaśpie-
wa wokalistka Roksana Węgiel, 
a jako gwiazda wieczory wy-
stąpi Grzegorz Hyży. 
Oprócz tego – jak co roku 

– na tych, którzy odwiedzą 
Złotą Górę w dniu Truskaw-
kobrania, czekać będzie we-
sołe miasteczko, stoiska ga-
stronomiczne, organizatorzy 
planują też przeprowadzić 
kilka konkursów z atrakcyj-
nymi nagrodami. Całość po-
prowadzi Krzysztof Skiba. 
Ale prawdziwą „królową” tego 
dnia będzie kaszubska tru-
skawka. Podczas imprezy bę-
dzie można nie tylko spróbo-
wać i kupić truskawki, ale też 
skosztować rozmaitych specja-
łów przygotowanych z użyciem 
tych owoców, jak np. soków, 
koktajli, ciast i wiele innych. 
Początek – w sobotę, 6 lipca, 
o godz. 15.00. Wstęp wolny. 
/raf/

PISZESZ? 
ROBISZ ZDJĘCIA?
NAGRYWASZ FILMY?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.pl
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Dwujezdniowa trasa wraz z ob-
wodnicą Żukowa będzie wybu-
dowana – takie jest wciąż ofi-
cjalne stanowisko rządu. Zgod-
nie z harmonogramem w czerw-
cu br. miał być ogłoszony prze-
targ na realizację inwestycji, 
zapowiadał to  Andrzej Adam-
czyk, minister infrastruktury. 
Tymczasem czerwiec właśnie 
się kończy, a termin ogłoszenia 
przetargu nie jest nawet znany. 
Pracownicy resortu są obecnie 
na etapie przygotowywania do-
kumentacji dla unijnych urzęd-
ników, którzy następnie podej-
mą decyzję w kwestii zaakcep-

towania sposobu finansowania 
budowy.
Wcześniej budowa całej trasy 
stała pod znakiem zapytania, 
ponieważ inwestycja nie zosta-
ła uwzględniona w  rządowym 
Programie Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014-2023. Wiele 
środowisk (m.in. samorządow-
cy i przedsiębiorcy) apelowało 
wówczas do rządu o to, aby ob-
wodnicę zbudować. Wskazywa-
li na strategiczne znaczenie tej 
trasy dla całego regionu. 
Wówczas pojawił się pomysł, 
aby inwestycję zrealizować 
w ramach partnerstwa prywat-

no-publicznego. Na to jednak 
potrzebna jest zgoda przedsta-
wicieli Europejskiego Urzędu 
Statystycznego (jest to urząd 
Komisji Europejskiej, który zaj-
muje się m.in. sporządzaniem 
prognoz i analiz statystycz-
nych dotyczących obszaru Unii 
Europejskiej, istotnych dla po-
dejmowania decyzji przez or-
gany wspólnotowe. Do kompe-
tencji Eurostatu należy także 
analizowanie i prognozowanie 
tendencji rozwoju UE). 
O budowie Obwodnicy Metro-
politalnej mówi się już od wielu 
lat, ale „zielone światło” dla jej 

budowy zaświeciło się dopie-
ro jesienią ub. roku. Wówczas 
Naczelny Sąd Administracyj-
ny ostatecznie oddalił wszelkie 
skargi na wydaną decyzję śro-
dowiskową dla tej ekspresówki.
Obecnie nie wiadomo, kiedy 
przetarg będzie ogłoszony. Za-
powiedziany na czerwiec br. ter-
min jest nierealny, nie jest zna-
ny kolejny. Ministerstwo zapew-
nia, że budowa 33-kilometrowej 
ekspresówki powinna zakoń-
czyć się w 2023 roku. Jeszcze 
do niedawna miał być to sier-
pień 2022 roku (taka też infor-
macja widnieje na stronie Ge-

Przetarg opóźniony
Ta trasa będzie mieć bardzo ważne znaczenie dla całego Pomorza, również 
dla powiatu kartuskiego. Licząca niemal 33 km (i 6,6 km obwodnicy Żukowa) 
trasa będzie drogą ekspresową, a jej budowa ma pochłonąć ponad 2 mld zł. 

Rozpoczęły się już 
prace budowlane 
na ul. Tuchomskiej 
w Baninie. W pierw-
szej kolejności zdję-
te zostaną płyty 
yomb oraz wbudo-
wana zostanie ka-
nalizacja deszczo-
wa na odcinku od ul. 
Mazurskiej do ul. Po-
lnej. Po zakończeniu 
roku szkolnego pra-
ce budowlane będą 
prowadzone etapa-
mi już na całej dłu-
gości przebudowy-
wanego odcinka uli-
cy, co będzie wią-
zało się z poważny-
mi, tymczasowymi 
utrudnieniami.
Na ul. Tuchomskiej 
wprowadzona zo-
stała tymczaso-
wa organizacja ru-
chu polegająca na 
wdrożeniu ruchu 
wahadłowego ste-
rowanego sygnali-
zacją świetlną.
- Proszę o wyrozu-
miałość i - w miarę 
możliwości - o omi-
janie placu budowy 
i korzystanie z ob-
jazdów, które będą 
poprowadzone ulicami Wodnika, Zdrojową, Mazowiecką i Mazurską 
- apeluje zastępca burmistrza gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak.
Prace budowlane, zgodnie z umową, mają zakończyć się do 
końca września br. Jednak, według deklaracji wykonawcy, 
przejezdność powinna obowiązywać już na początku września. 
W efekcie inwestycji powstanie nawierzchnia asfaltowa o dłu-
gości około 1,2 km wraz z infrastrukturą pomocniczą. Koszt za-
dania to niemal 1,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w całości po-
chodzą z budżetu gminy Żukowo.
/raf/

Fot. UG Żukowo

Uwaga kierowcy!
remont i UtrUdnienia 
Trwają prace przy ul. Tuchomskiej 
w Baninie. Została wprowadzona 
nowa, tymczasowa organizacja ruchu

REKLAMA 18/2019/ZM

neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad). Koszt reali-
zacji szacowany jest na około 
2 mld zł, ale trzeba wziąć pod 

uwagę, że został on wyliczony 
już kilka lat temu i może jesz-
cze wzrosnąć. 
Rafał Korbut
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Na spotkanie zaproszeni zosta-
li nie tylko obecni radni, ale też 
wszyscy, którzy zasiadali w Ra-
dzie od początku jej istnienia. 
Sesja tradycyjnie rozpoczęła się 
stwierdzeniem kworum. Gości 
przywitał przewodniczący Rady 
Miejskiej Witold Szmidtke. Po nim 
głos zabrał burmistrz Wojciech 
Kankowski, który zaprezentował 
zmiany, jakie zachodziły w gminie 
Żukowo w ostatnich 30 latach.

- Myślę, że liczby, statystyki czy 
finanse nie oddają wszystkie-
go – mówi burmistrz gminy Żu-
kowo. – Tak naprawdę, to lu-
dzie mieszkający tu, pracujący 
i zaangażowani społecznie w to 
miejsce, decydują jego obliczu.
Od roku 1990, stanowisko burmi-
strza gminy Żukowo obejmowali 
kolejno: Bogdan Łapa, Albin By-
chowski, Jerzy Żurawicz i Woj-
ciech Kankowski. W radzie za-

siadało łącznie 95 radnych, a do 
radnych z największą ilością ka-
dencji zaliczają się: Adam Okrój 
(7 kadencji), Stanisław Groth (6), 
Wojciech Kankowski (5), Witold 
Szmidtke (5) i Stanisław Szur (5).
Ciekawie prezentują się rów-
nież dane statystyczne. W 1995 
r. gmina Żukowo liczyła 18 266 
zameldowanych mieszkańców. 
23 lata później liczba Mieszkań-
ców się podwoiła (37 510, stan 

na 31.12.2018r.). W 1995 r. na in-
westycje przeznaczono ok 3 
mln zł (164 zł na Mieszkańca). 
W 2019 roku to już 77,2 mln zł 
(2058 zł na mieszkańca, plan).
Warto też zaznaczyć, że w la-
tach 90. na gminę Żukowo 
składało się 17 sołectw, obec-
nie gmina liczy 22 sołectwa – 
w ubiegłych latach utworzo-
no sołectwa: Babi Dół, Czaple, 
Nowy Świat, Rutki i Widlino.
Po prezentacji przyszedł czas na 
podziękowania, te najpierw powę-
drowały do marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, wojewody po-
morskiego i starosty powiatu kar-
tuskiego. Po nich burmistrz oraz 
przewodniczący rady miejskiej 
wręczyli podziękowania wszyst-
kim radnym obecnym na uroczy-
stej sesji, zarówno tym obecnej 
kadencji, jak i tym, którzy tę funk-
cję pełnili w ubiegłych latach.
Chwilę później burmistrz wręczył 
1000 Kartę Mieszkańca Gminy 
Żukowo, po czym zebrani wysłu-
chali koncertu muzyki filmowej.
/raf/

30-lecie praw 
miejskich

W ramach obchodów 30-lecia nadania praw miejskich miastu Żukowo, w zmodernizo-
wanych Spichlerzu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. 
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Przedstawiciele samorzą-
du województwa pomorskie-
go, gmin powiatu gdańskie-
go i gminy Żukowo podpisa-
li w Kolbudach list intencyj-
ny w sprawie reaktywacji li-
nii kolejowej 229. Samorząd 
żukowski reprezentował bur-
mistrz Wojciech Kankowski. 
„Dynamicznie rosnąca liczba 
osób przesiadających się z wła-
snych pojazdów do środków ko-
munikacji publicznej wyraźnie 
dowodzi, że warto rozbudowy-
wać sieć połączeń kolejowych 
w ramach Obszaru Metropolital-
nego i województwa. Statystyki 
jednoznacznie pokazują, syste-
matyczny wzrost liczny miesz-
kańców, dla których oferta prze-
wozowa PKM jest atrakcyjna” – 
czytamy w liście intencyjnym.

Reaktywacja linii kolejowej 
miałaby ogromne znaczenie 
dla mieszkańców gminy Żuko-
wo. Trasa przebiega bowiem 
przez Niestępowo, a także 
okolice sołectw Sulmin, Widli-
no czy Łapino Kartuskie.
- Bezpośrednie, kolejowe po-
łączenie gminy Żukowo z Kol-
budami i Pruszczem Gdańskim 
stwarza nowe możliwości nie tyl-
ko dla komunikacji, ale i rozwo-
ju gospodarczego. Trzeba wyko-
rzystać taką możliwość - mówi 
Burmistrz Wojciech Kankowski.
Pod listem intencyjnym pod-
pisały się samorządy: Woje-
wództwa Pomorskiego, Żu-
kowa, Powiatu Gdańskiego, 
Pruszcza Gdańskiego, Kolbud, 
Trąbek Wielkich i Przywidza.
/raf/

Prace polegały między inny-
mi na ociepleniu ścian od we-
wnątrz oraz modernizacji in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia. W tym przypadku wymie-
niono grzejniki z żeliwnych na 
płytowe. Wymianie i uzupeł-
nieniu poddano również izo-
lację termicznych przewodów 
w piwnicy. Wykonano także in-
stalację fotowoltaiczną.
W kotłowni zainstalowano gazo-
we absorpcyjne pompy ciepła 
typu grunt/woda. Z kolei na ze-
wnątrz nie zabrakło gruntowego 
kolektora pionowego 12 sond.
Istotna była również moderni-
zacja wentylacji w sali gimna-
stycznej na wentylację mecha-

niczną bez kanałową. Zmoder-
nizowano także system przygo-
towania ciepłej wody użytkowej 
– wymieniono 14 baterii umy-
walkowych na bezdotykowe. 
Zmianie uległo również oświe-
tlenie wewnętrzne i zewnętrz-
ne. W obu przypadkach zasto-
sowano światła LED.
Wartość zadania, w skład które-
go wchodzi modernizacja czte-
rech szkół (Skrzeszewo, Pę-
powo, Leźno i Chwaszczyno), 
wyniosła ok 6,3 mln zł. Z tego 
prawie 2,7 mln zł pochodzi 
z Regionalnego programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.
/raf/

Podziękowanie, podpisane 
przez Wojciecha Kankowskiego, 
burmistrza gminy Żukowo oraz 
Witolda Szmidtke, przewodni-
czącego rady miejskiej, to m.in. 
docenienie wieloletniej współ-
pracy samorządu z przedstawi-
cielami lokalnego biznesu. 
- Wsparcie Kaszubskiego Związku 
Pracodawców ma znaczący wpływ 
na realizowane przez nas zadania, 
których celem jest przede wszyst-
kim poprawa jakości życia miesz-
kańców – podkreślili w piśmie do 
prezesa Jareckiego wójt gminy 
i przewodniczący rady. 
Kaszubski Związek Pracodawców 
powstał w 2011 roku, wówczas jesz-
cze pod nazwą „Związek Pracodaw-
ców w Żukowie”. Od samego po-
czątku organizacja miała założone 
kilka celów. Jako te najważniejsze 
można wymienić: reprezentowanie 
interesów gospodarczych i spo-
łecznych firm zrzeszonych w KZP 
wobec organów państwowych, sa-
morządu terytorialnego i związków 
zawodowych; pomoc w rozwiązy-
waniu problemów ekonomicznych, 
organizacyjnych i prawnych; upo-
wszechnianie zasad etyki i udosko-
nalanie oraz opracowywanie norm 
rzetelnego postępowania w obro-
cie gospodarczym; dokształcanie 
i wspieranie pracodawców w za-

kresie stosunków pracy, ekonomii, 
prawa, organizacji i postępu tech-
nicznego a także promowanie zrze-
szonych firm. 
Bardzo ważnym aspektem dzia-
łalności KZP jest ścisła współ-
praca z samorządami, instytu-
cjami i organizacjami. 
- Wyrażamy opinie o projek-
tach rozwiązań odnoszących się 
do funkcjonowania gospodarki i  
uczestniczymy w przygotowaniu 
projektów aktów prawnych – wy-
licza Zbigniew Jarecki, prezes Ka-
szubskiego Związku Pracodaw-
ców. - Dokonujemy też ocen wdro-
żenia i funkcjonowania przepisów 
prawnych dotyczących prowadze-
nia działalności gospodarczej. Po-
nadto spotykamy się regularnie 
z przedstawicielami samorządów 
różnych szczebli, aby przedstawić 
im problemy, z jakimi borykają się 
przedsiębiorcy. Proponujemy na-
sze rozwiązania, dzielimy się wielo-
ma pomysłami. Wspieramy też roz-
wój regionu, na którym prowadzi-
my działalność – i przynosi to wy-
mierne korzyści zarówno dla bizne-
su, jak i dla mieszkańców. 
Obecnie członkami związku jest 
ponad dwieście firm nie tylko 
z powiatu kartuskiego, ale też 
z innych powiatów i z Trójmiasta.
/raf/
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będzie nowe
połączenie kolejowe?

szkoła w pępowie jUż 
po termomodernizacji

współpraca to korzyŚć dla wszystkich

Wykonano kolejny krok w sprawie 
reaktywacji linii kolejowej Pruszcz 
Gdański – Stara Piła.

Zakończyły się prace związane 
z termomodernizacją Szkoły 
Podstawowej w Pępowie. 

Podziękowania za wkład w rozwój gminy Żukowo odebrał od władz gminy Zbigniew 
Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. 
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Kamień węgielny pod budo-
wę hospicjum stacjonarnego 
w Kartuzach uroczyście wmu-
rowano pod koniec ub. miesią-
ca. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele św. Woj-
ciecha w Kartuzach sprawo-
waną w intencji pomyślnej bu-
dowy oraz osób chorych przez 
ks. Bp. Diecezjalnego Ryszarda 
Kasynę. Następna część uro-
czystości odbyła się na placu 
budowy hospicjum przy ul. Le-
śnej w Kartuzach. Przy udziale 
samorządowców, ordynariusza 
pelplińskiego, kapłanów, przed-
siębiorców, mieszkańców, pra-
cowników i wolontariuszy ho-
spicjum domowego w ścianę 
powstającej placówki wmuro-
wano tubę z podpisanym aktem 
erekcyjnym wraz z aktualnym 
numerem „Pielgrzyma” oraz 
monetami. Uroczystość zakoń-
czyła się poświęceniem placu 
budowy przez ks. Bp. Diecezjal-
nego Ryszarda Kasynę.

W 2018 r. został przeprowa-
dzony pierwszy etap budowy 
hospicjum. Obiekt ma zostać 
wybudowany do końca 2022 r. 

i oddany do użytku w 2023 r. 
Do hospicjum stacjonarnego 
będą przyjmowane osoby ter-
minalnie i nieuleczalnie chore 

z terenu powiatu kartuskiego. 
Hospicjum będzie dysponowa-
ło 36 miejscami.
/raf/

Budowa hospicjum 
rozpoczęta!

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hospicjum stacjonarnego ropoczęło
tę ważną inwestycję, która realizowana jest dzięki współpracy samorządów.
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Świetlica terapeUtyczna otwarta
W tym miesiącu w gminie Sierakowice miało miejsce 
uroczyste otwarcie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza”. 

Wyjazd dla rolników na 
międzynarodowe targi organizuje 
Urząd Gminy Sierakowice. Targi 
odbędą się już w najbliższy weekend. 

jesteŚ rolnikiem?
weź Udział w targach

W związku z Międzynarodowy-
mi Targami Rolno-Przemysło-
wymi AGRO-TECH w Minikowie  
Urząd Gminy Sierakowice orga-
nizuje wyjazd studyjny w dniu 
29 czerwca. Zapisy chętnych 
rolników z terenu gminy Siera-
kowice do udziału w wyjeździe 
przyjmowane są w Referacie 
Rolnictwa Urzędu Gminy Siera-
kowice, w pokoju 108, w godzi-
nach pracy urzędu, lub pod nu-
merem telefonu 58 6819530.
AGRO-TECH w Minikowie to 
specjalistyczna i wielotema-
tyczna wystawa dla produ-
centów rolnych i ekspertów 
z branży. To ważne wydarzenie 
w całorocznym programie rol-
niczych wystaw w Polsce. Jest 
to również największa wystawa 
rolnicza w północno-zachod-
niej Polsce. Tutaj rolnicy znaj-
dą najnowsze rozwiązania dla 
swoich gospodarstw.
Organizatorzy zapewniają bo-

gaty program targów: profe-
sjonalne pokazy pracy maszyn 
i ciągników rolniczych, unikal-
na w skali kraju kolekcja ponad 
200 odmian roślin uprawnych, 
wystawa zwierząt hodowla-
nych wraz z aukcją, Dzień Pola 
w Stacji Doświadczalnej Oceny 
Odmian Chrząstowie, konkur-
sy: Innowacyjny Produkt, Agro-
liga, Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne, zintegrowane stoisko in-
formacyjne MRiRW z udziałem 
podległych agencji rolnych: 
ARiMR, KRUS, KOWR. 
Liczba miejsc jest ograniczo-
na. O zakwalifikowaniu do 
udziału w wyjeździe decydu-
je kolejność zgłoszeń.
Informacji szczegółowych do-
tyczących organizacji wyjazdu 
udzielają pracownicy Referatu 
Rolnictwa Urzędu Gminy Siera-
kowice, tel. 58 681 95 30, tel. 58 
681 95 28. 
/raf/

Uroczystość otwarcia Placów-
ki Wsparcia Dziennego, Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej „Tę-
cza” (funkcjonującej w naszej 
od kwietnia b.r.) odbyła się 
14 czerwca. Na to wydarzenie 

przybył wójt gminy Sierakowi-
ce Tadeusz Kobiela, zastęp-
ca wójta gminy Zbigniew Fu-
larczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Sierakowice Mirosław 
Kuczkowski, ksiądz proboszcz 

parafii p.w. Św. Marcina, dy-
rektor Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół, dy-
rektorzy szkół podstawowych, 
przedszkoli, przedstawicie-
le instytucji pomocowych, me-

diów, członkowie Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz rodzi-
cie i opiekunowie prawni wy-
chowanków świetlicy.
Uroczystość otwarcia świetli-
cy skłądała się zarówno z czę-
ści formalnej, jak i części arty-
stycznej. Dzieci w dwóch gru-
pach wiekowych przygotowa-
ły dla zaproszonych gości pro-
gram artystyczny. Młodsza 

grupa wykonała animację ta-
neczną z chustkami w kolorach 
tęczy, starsza grupa zaprezen-
towała program promujący do-
bre wartości tj. rodzina, radość, 
taniec, przyjaźń, sport, kre-
atywność oraz wykonała autor-
ską piosenkę raperską związaną 
tematycznie z uczęszczaniem 
do świetlicy. Podczas trwania 
uroczystości dzieci dzieliły się 
swoimi refleksjami nt. świetli-

cy w przygotowanym wspólnie 
z wychowawcami filmie.
Na zakończenie wychowanko-
wie złożyli podziękowania w for-
mie kwiatów na ręce wójta Ta-
deusza Kobieli za zorganizowa-
nie tego szczególnego dla nich 
miejsca. Dziękowały również 
wychowawcom, za to, że poma-
gają im się rozwijać i dostrzegać 
drzemiące w nich potencjały.
/raf/
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Wiemy już jak będzie wyglądała nowa stężycka 
biblioteka.

wewnętrzna wizUalizacja
nowej biblioteki w stężycy

Wizualny plan zewnętrzny obiektu doskonale wpisującego się w ton architektoniczny 
tego miejsca, natomiast wewnętrzną aranżację opracowali studenci Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie.
Gmina Stężyca wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosili konkurs na wy-
konanie aranżacji wnętrz nowo powstającej biblioteki w Stężycy. Laureatami konkur-
su zostali: I nagroda – Agnieszka Wygoda, II nagroda - zespół Przemysław Broszko 
i Łucja Dolat.

Hiszpańska firma ubierze 
sportowców

Firma Joma została oficjalnym sponsorem technicznym 
sportowców z gminy Stężyca.
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Dzięki nawiązaniu współpracy, 
w odzież popularnej hiszpań-
skiej marki w najbliższych la-
tach ubierani będą m.in. piłka-
rze Raduni Stężyca, siatkarki 
Wieżycy 2019 Stężyca, zawod-
nicy innych klubów w gminie 
oraz uczniowie Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Stężycy. 
Współpraca została potwierdzo-
na w formie umowy podpisanej 

w Stężycy przez przedstawicieli 
obu stron. Wójt Stężycy Tomasz 
Brzoskowski podkreślił, że fir-
ma została wybrana ze względu 
na gwarantowane przez nią wy-
soką jakość, ciekawe wzornic-
two, szeroki asortyment i kon-
kurencyjne ceny. Carolina San-
chez, dyrektor Jomy na Europę 
Centralną wyraziła zadowolenie, 
że producent, dzięki swoim pro-

duktom i świadczeniom spon-
sorskim, dołoży cegiełkę do 
prężnego rozwoju sportu w Stę-
życy i okolicach. Joma to je-
den z największych producen-
tów odzieży sportowej na świe-
cie, oferujący odzież i akcesoria 
do niemal wszystkich dyscyplin 
sportowych. Jest partnerem 
technicznym wielu reprezentacji 
i klubów na świecie.
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Powiat kartuski po raz szósty 
ogłasza konkurs „Perła dla życia”, 
adresowany do rodzin wielodzietnych 
oraz do rodzin zastępczych. 

Radni Przodkowa jednogłośnie podjęli 
uchwały w sprawie wotum zaufania 
i udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

Rozpoczął się nabór na nowy rok 
szkolny do programu „Zdolni 
z Pomorza – powiat kartuski”. 

perła dla życiawotUm zaUfania 
i absolUtoriUm

zdolni z pomorza 
– nowy nabór

Celem konkursu jest promocja 
wielodzietności i rodzicielstwa 
zastępczego oraz docenienie 
codziennego trudu opieki nad 
licznym potomstwem.
Zgłoszenia pisemne kandyda-
tów do nagrody Starosty Kartu-
skiego należy przesyłać w ter-
minie od dnia 24 maja do 14 
sierpnia 2019 r. na adres: Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartu-
zy lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: sekre-
tariat@pcprkartuzy.pl
Wręczenie nagród odbędzie się 
podczas Festiwalu „Ludzie dla 
Ludzi” w Chmielnie w dniu 7 
września 2019 r. (sobota).
Dokumenty (karta zgłoszeniowa 
i treść chwały, na podstawie któ-
rej konkurs został ogłoszony) są 
do pobrania ze strony interneto-
wej Starostwa Powiatu Kartuskie-
go www.kartuskipowiat.com.pl.
/raf/

Podjęcie uchwał poprzedzone 
zostało 1,5 godzinnym wystą-
pieniem Andrzeja Wyrzykow-
skiego, wójta gminy Przodko-
wo, w którym przedstawił „Ra-
port o stanie gminy za 2018 
rok”. Następnie odbyła się de-
bata nad przedstawionym ma-
teriałem a po niej radni wysłu-
chali opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej a także wystą-
pień przewodniczących komisji 
rady gminy. Jak podkreślił wójt 
Andrzej Wyrzykowski w swo-
im wystąpieniu, realizacja tych 

wszystkich zadań i osiągnięcie 
zamierzonych celów nie była-
by możliwa dzięki bardzo do-
brej współpracy z wszystkimi 
instytucjami, radą gminy i soł-
tysami, a przede wszystkim 
dzięki pracy urzędników i osób 
pracujących w jednostkach 
podległych gminie. Biorąc to 
wszystko pod uwagę wójt dzię-
kując wręczył kwiaty skarbni-
kowi gminy – Grażynie Ram-
czyk oraz swojej zastępczyni 
Izabeli Kloskowskiej.
/UGP/

Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza uczniów 
obecnych klas VI i VII do udziału w projekcie kiero-
wanym do uzdolnionych uczniów w zakresie: matema-
tyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia oraz nauki 
społeczne/humanistyczne 
Aby zgłosić swój udział należy złożyć dokumenty apli-
kacyjne, które można pobrać ze strony Starostwa Po-
wiatu Kartuskiego, wypełnić ją, a potem złożyć w Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kartuzach. 
Kandydaci zostaną zaproszeni na specjalistyczne te-
sty. A jeżeli ktoś chce uczestniczyć w grupie biolo-
giczno-chemicznej lub społecznej, zostanie popro-
szony o napisanie własnego projektu.
Dokumenty przyjmowane są tylko do  30 czerwca 
2019 r. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu w Lokal-
nym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach, 
ul. Klasztorna 4.
Organizatorzy zapraszają uczniów obecnej klasy VI 
i VII szkoły podstawowej do udziału w projekcie „Zdol-
ni z Pomorza – powiat kartuski”  oferującym wszech-
stronne wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 
W programie między innymi: ciekawe zajęcia poza-
lekcyjne, spotkania akademickie na największych po-
morskich uczelniach, warsztaty specjalistyczne, obo-
zy naukowe i wiele innych form wsparcia oferowanych 
bezpłatnie.
Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronach: 
www.kartuskipowiat.pl, www.ciekartuzy.pl
zgłoszenia przyjmuje Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Kartuzach, ul. Kolejowa 17 telefony: 58 736 
63 74, 58 686 55 36, 724 600 640.
/raf/
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Seniorzy z powiatu kartuskiego dostaną bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom.

Szczepienia dla seniorów

Niespełna dwa tygodnie temu, 
13 czerwca, w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 

Pomorskiego starosta kartu-
ski Bogdan Łapa oraz członek 
Zarządu Powiatu Kartuskiego 

Iwona Formela podpisali po-
rozumienie w sprawie konty-
nuowania współpracy powiatu 

kartuskiego z województwem 
pomorskim przy realizacji „Re-
gionalnego Programu Polityki 

Zdrowotnej – szczepienia prze-
ciw pneumokokom dla osób 65 
+ z grupy ryzyka”. Ze szcze-
pień w tym roku, tak jak i w ze-
szłym, będzie mogło skorzystać 
106 mieszkańców powiatu kar-
tuskiego powyżej 65 roku życia 
z grupy ryzyka.
Zakażenie pneumokokowe wy-
woływane jest przez bakterie – 
pneumokoki, czyli dwoinkę za-
palenia płuc (łac. Streptococus 
pneumoniae). Pneumokoki są 
najczęstszą przyczyną pozasz-
pitalnych, bakteryjnych zakażeń 
układu oddechowego (zapale-
nia ucha środkowego, zapalenia 
zatok oraz zaostrzenia przewle-
kłego zapalenia oskrzeli). Są też 
przyczyną poza szpitalnego za-
palenia płuc. Najcięższą postacią 
zakażenia pneumokowego jest 
tzw. inwazyjna choroba pneu-
mokokowa (IChP). W pojęciu tym 
mieści się zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych, sepsa (po-
socznica) i zapalenie płuc z bak-
teriemią. Pneumokoki mogą rów-
nież wywoływać zapalenie spo-
jówek, zapalenie otrzewnej oraz 
zapalenie stawów.
Pneumokoki są najczęstszą przy-

czyną zachorowalności i umieral-
ności w skali świata powodując 
około 3,5 mln zgonów rocznie, 
z czego 1 mln z powodu zapale-
nia płuc. W populacji dorosłych 
szczególnie narażona na zaka-
żenie pneumokokami jest grupa 
osób po 65 roku życia, u których 
stwierdza się deficyty odporno-
ści oraz cierpiących na choroby 
przewlekłe (tj. cukrzycę, choroby 
sercowo-naczyniowe, choroby 
układu oddechowego, w tym ast-
mę lub zaburzenia immunologicz-
ne). Zakażenia wywołane przez 
pneumokoki mogą mieć szcze-
gólnie ciężki przebieg u osób po-
wyżej 65 roku życia. Liczne do-
wody naukowe wskazują, ze zgo-
nom wywołanym przez pneumo-
koki można skutecznie zapobie-
gać poprzez szczepienia.
W programie weźmie udział 15 
powiatów z terenu województwa 
pomorskiego. Realizacja progra-
mu rozpocznie się po wyłonie-
niu podmiotów leczniczych, któ-
re będą wykonywały szczepienia 
oraz przeprowadzą działania in-
formacyjno-edukacyjne w zakre-
sie zakażenia pneumokokowego.
/raf/
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Najwięcej rowerów Mevo przybę-
dzie w lipcu. Do połowy sierpnia 
dostępna ma być już pełna flota.
– Bardzo intensywnie pracuje-
my nad poprawą i doskonale-
niem systemu – zapewnia Pa-
weł Orłowski, prezes Nextbi-
ke Polska. - Nasz serwis działa 
dzień i noc, siedem dni w tygo-
dniu, dbając o systematyczne 
doładowywanie baterii i napra-
wiając uszkodzone rowery. Ro-
bimy wszystko, aby mieszkań-
cy metropolii mogli korzystać 

każdego dnia przynajmniej z 98 
proc. obecnie dostępnej floty.
Nowe rowery zostały oznaczo-
ne dodatkowymi naklejkami 
i skrzydełkami z informacjami 
o możliwości zgłaszania uwag 
do testowanych pojazdów z dru-
giego etapu wdrożenia. Ozna-
czenia wyróżniają się także sze-
ściocyfrową numeracją przygo-
towaną na czas testów. 
– Najbardziej cieszy mnie fakt, 
że użytkownicy tak chętnie ko-
rzystają z Mevo. Nasze statysty-

ki niemal każdego dnia biją re-
kordy – dodał Paweł Orłowski.
Mevo to najnowocześniejszy 
system roweru miejskiego w Eu-
ropie. Jest uzupełnieniem trans-
portu publicznego między inny-
mi w Kartuzach, Sierakowicach, 
Somoninie, Stężycy i Żukowie. 
Mieszkańcy i turyści w trak-
cie swoich codziennych podró-
ży mogą korzystać z jednośla-
dów wyposażonych m.in. w sil-
nik elektryczny i moduły GPS. 
WA

W tym roku w Rajdzie pieszym 
i rowerowym udział wzięło bli-

sko 200 uczestników - 3 osobo-
we zespoły szkolne ze wszyst-

kich typów szkół oraz grupy in-
dywidualne.

Zadaniem drużyn było poko-
nanie trasy rowerowej lub pie-
szej z Dworu Rodziny Wybic-
kich w Sikorzynie do Muzeum 
Hymnu Narodowego w Będo-
minie. Podczas pokonywania 
trasy, zawodnicy odpowiada-
li na pytania oraz wykonywali 
różnego rodzaju zadania.
Organizatorami Majówki byli: 
starosta kartuski, starosta ko-
ścierski, wójt gminy Stęży-
ca, wójt gminy Nowa Karczma, 
Zrzeszenie Kaszubsko Pomor-
skie oddział Stężyca, Zrzesze-
nie Kaszubsko Pomorskie Nowa 
Karczma, Muzeum Hymnu Na-
rodowego w Będominie, pań-
stwo Maria i Leszek Zakrzew-
scy - Właściciele Dworu Rodzi-
ny Wybickich w Sikorzynie.
Przy realizacji Majówki współ-
pracowało I Liceum Ogólno-
kształcące imienia Józefa Wy-
bickiego w Kościerzynie oraz 
lekarz Barbara Łagoza.
/raf/

XIV Majówka z Generałem 
Józefem Wybickim
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Już po raz czternasty odbył się Rajd i Konkurs „Majówka z gen. Józefem Wybickim, czyli wyprawa po generalskie epolety”. 

Wyniki:
SP kl. I – IV, rajd pieszy:
I miejsce – SP w Nakli (grupa nr 2)
II miejsce – SP w Dretyniu 
(grupa nr 1)

SP kl. V – VIII/Gimnazja, rajd 
pieszy:
I miejsce – SP w Nakli (grupa nr 4)
II miejsce – Zespół Szkół w Par-
chowie (grupa nr 15)
III miejsce - Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 w Kościerzy-
nie (grupa nr 9)
IV miejsce - Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 w Kościerzy-
nie (grupa nr 8)
V miejsce - Szkoła Podstawowa 
im. J. Wybickiego w Stanisze-
wie (grupa nr 24)

SP kl. V – VIII/Gimnazja, rajd 
rowerowy:
I miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Somoninie (grupa nr 2)
II miejsce - Szkoła Podstawowa 

w Mojuszu (grupa nr 7)
III miejsce - Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 w Kościerzy-
nie (grupa nr 4)
IV miejsce - Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 w Kościerzy-
nie (grupa nr 1)

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - I LO Bytów (grupa nr 1)
II miejsce - Zespół Szkół Technicz-
nych w Kartuzach (grupa nr 3)
III miejsce - Zespół Szkół Technicz-
nych w Kartuzach (grupa nr 2)

Nagroda główna i specjalna:
Nagroda specjalna dla grupy, 
która uzyskała najlepszy wy-
nik w teście historycznym – SP 
w Nakli (grupa nr 4)
Nagroda specjalna dla szkoły, 
która wystawiła najwięcej grup 
– SP w Nakli
Nagroda główna, czyli gene-
ralskie epolety - Zespół Szkół 
w Parchowie

Do 30 czerwca można zgłaszać 
kandydatów do nagrody za 
zasługi dla rozwoju turystyki.

Rowery Mevo biją rekordy popularności. Tylko w czerwcu średnio 
każdego dnia są wypożyczane od 15 do 16 tys. razy. Od ok. dwóch 
tygodni na ulicach pojawiają się kolejne, nowe jednoślady. 

kandydaci do nagrody coraz więcej rowerów mevo

Nagroda marszałka województwa pomorskiego za zasługi 
dla rozwoju turystyki może być przyznana osobom, insty-
tucjom oraz podmiotom gospodarczym, których działalność 
w ubiegłym roku miała szczególnie istotny wpływ na rozwój 
pomorskiej turystyki. Przyznawana jest w pięciu kategoriach: 
wydarzenie roku, innowacja w turystyce, oferta turystyczna, 
osobowość roku oraz inwestycja w turystyce. Szczególnym 
wyróżnieniem jest nagroda główna w postaci statuetki Gryfa 
Pomorskiego. Jest ona wręczana za całokształt działalności 
tym osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się 
na osiągnięcia, stanowiące ogromny wkład na rzecz kreowa-
nia marki turystycznej województwa pomorskiego.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawicie-
le jednostek samorządu terytorialnego, organizacje spo-
łeczne i zawodowe lub organizacje pozarządowe, działają-
ce w zakresie turystyki w województwie pomorskim.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania 
nagród wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie inter-
netowej Departamentu Turystyki. Ewentualne pytania ws. 
procedury zgłaszania kandydatów do nagrody można kie-
rować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu.
WA

Trwają badania 
rozpoznania 
upraw.

W dniach od 6 czerwca do 31 
lipca 2019 r. na terenie woje-
wództwa pomorskiego prze-
prowadzone jest badanie te-
renowe - rozpoznawanie 
upraw na podstawie zobrazo-
wań radarowych i optycznych 
uzyskanych z satelit Sentinel 
1 i Sentinel 2 (tzw. badanie „In 
situ” (łac.), czyli „w miejscu”).
Badanie polega na rozpozna-
niu przez pracowników Urzę-
du Statystycznego w Gdań-
sku upraw na polach i ich opi-
sie (łącznie z wykonywaniem 
zdjęć) na wybranych dział-
kach. W celu prawidłowe-
go wykonania zdjęć koniecz-
ne jest wejście pracownika na 
teren działki na odległość co 
najmniej 30 m od granicy. Pra-
cownicy realizujący badanie 
posiadają legitymację służbo-
wą ze zdjęciem.
Tożsamość tych osób moż-
na zweryfikować dzwoniąc do 
Urzędu Statystycznego w Gdań-
sku pod numery telefonów: 587 
683 210 i 587 683 163.
/raf/

Uwaga 
rolnicy!
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Pierwszy raz gmina Sierako-
wice wzięła udział w kampanii 
Rowerowy Maj 2019. VI edycja  
kampanii zgromadziła w ca-
łej Polsce 47 miast i ponad 178 
tysięcy aktywnych uczestni-
ków. Głównym organizatorem 
jest miasto Gdańsk. Jest to 
największa kampania w Pol-
sce promująca zdrowy tryb ży-
cia i zrównoważoną mobilność 
wśród dzieci przedszkolnych, 
uczniów szkół podstawowych 
oraz grona nauczycielskiego,  
popularyzuje rower jako śro-
dek transportu do szkoły, uczy 
dobrych i zdrowych nawyków.
W Gminie Sierakowice w kam-
panii uczestniczyły następu-
jące szkoły i przedszkola: Sa-
morządowe Przedszkole w Sie-
rakowicach, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Floriana Ceyno-
wy w Sierakowicach, Szkoła 
Podstawowa im. ks. Bernar-
da Sychty w Puzdrowie, Szko-
ła Podstawowa im. Rodzimych 
Bohaterów II Wojny Światowej 
w Załakowie, Szkoła Podsta-
wowa w Kamienicy Królewskiej 
oraz Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Gowidlinie. 
Liczba aktywnych uczestni-
ków kampanii Rowerowy Maj 
w gminie wyniosła 554, liczba 

przejazdów to 14 tys. 150, fre-
kwencji rowerowej 39 proc., 
zaś liczba klas, jakie wzięły 
udział w kampanii, to 46.
Głównymi nagrodami, oprócz 
statuetki, dla klas które wygra-
ły rywalizację jest wyjazd  do 
kina, na basen lub do Centrum 
Nuki Eksperymentu, w zależ-
ności od wybory szkoły.
Sponsorem wszystkich nagród 
są: gmina Sierakowice, Obszar 
Metropolitarny Gdańsk Gdynia 
Sopot, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 
UE Europejski Fundusz Struk-
turalne i Inwestycyjne oraz UE 
Program Regionalny.
- Kampania w Samorządowym 
Przedszkolu w Sierakowicach 
cieszyła się dużym powodze-
niem – relacjonują Daria Rec-
laf i Ewa Keller. - W akcji wzię-
ło udział 50 przedszkolaków 
i 4 pracowników. W ciągu 20 
dni liczba przejazdów wyniosła 
1498, co dało 72,4% frekwencji 
przejazdów przez dzieci. Dzięki 
kampanii „Rowerowy Maj”, dzie-
ci poznały zasady bezpieczne-
go poruszania się w  ruchu dro-
gowym. Pamiętają o kamizel-
kach odblaskowych, kaskach 
i ochraniaczach. Chętnie przy-
jeżdżały na rowerach lub hulaj-

nogach do przedszkola. Akcja 
rozbudziła w dzieciach u rodzi-
cach proekologiczne postawy. 
Pomimo tego, że kampania do-
biegła końca, wiele dzieci kon-
tynuuje przyjazd do przedszko-
la rowerem lub hulajnogą.
- W naszej szkole akcja zakoń-
czyła się świetnym wynikiem, 
gdyż aż 66 z 68 zadeklarowa-
nych uczestników aktywnie do-
jeżdżało do szkoły rowerem – 
dodaje Jolanta Wójcik ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gowidlinie. - Frekwencja wy-
niosła ponad 85 %, a najbardziej 
aktywną klasą była 6b, w któ-
rej 100% uczniów wzięło udział 
w akcji. „Rowerowy Maj” to zdro-
wa rywalizacja, świetna zabawa, 
ale też okazja żeby przypomnieć 
sobie zasady bezpiecznego po-
ruszania się po drogach pu-
blicznych. Przed rozpoczęciem 
akcji omówione zostały przepi-
sy ruchu drogowego oraz pra-
widłowe wyposażenie rowerów. 
W trakcie akcji często przypo-
minano uczniom o właściwym 
zachowaniu na drodze. Wielu 
uczestników w dalszym ciągu 
korzysta z rowerów i deklaru-
je, że w przyszłym roku również 
chętnie weźmie udział w akcji.
W Szkole Podstawowej im. Ks. 

B. Sychty w Puzdrowie ucznio-
wie również przesiedli się na 
rowery i hulajnogi. 
- W kampanii wzięło udział 63 
osoby z czego aż 55 było aktyw-
nych – wyjaśnia Karolina Labu-
da. - Pogoda raczej sprzyjała, 

chociaż zdarzały się dni desz-
czowe, jednak to nie zniechę-
ciło naszych uczniów do dzia-
łania. Do samego końca była 
ostra rywalizacja pomiędzy kla-
sami. Rowerowy Maj to nie tyl-
ko dojazdy na lekcje. To ruch na 

świeżym powietrzu, nabieranie 
dobrych nawyków oraz lepsza 
koncentracja na lekcjach. Wielu 
uczniów w Szkole Podstawowej 
w Puzdrowie nadal kontynuuje 
aktywne dojazdy.
/raf/
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Sukces akcji 
„Rowerowy Maj”

Gmina Sierakowice włączyła się w tym roku w ogólnopolską akcję „Rowerowy Maj”. Dzieci i młodzież szkolna na drogę 
na lekcje i z powrotem do domu przesiadła się na rowery, hulajnogi i rolki. 

Pierwsze miejsce w gminie 
Żukowo w tegorocznej edy-
cji konkursu Piękna Wieś zaję-
ło Borkowo. Na drugim stopniu 
podium uplasował się Glincz. 
Wśród zagród, najlepszą oka-
zała się ta należąca do pań-
stwa Walder z Sulmina.
- Gratuluję nie tylko zwy-
cięzcom, ale wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w udział 
w konkursie – mówi Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy 
Żukowo. – Tegoroczny kon-
kurs stał na bardzo wysokim 
poziomie, możemy być dumni 
z miejsca, w którym mieszka-
my. Bardzo pozytywne sygna-
ły otrzymałem również od na-
szych gości ze Świdnicy, któ-
rzy byli pod wrażeniem zmian 
jakie zachodzą w naszej gmi-
nie. To także ogromna zasłu-

ga Państwa, którzy tak dbacie 
o swoje sołectwa i zagrody.

Powyżsi laureaci będą repre-
zentować gminę Żukowo na 

etapie powiatowym konkursu.
/raf/

laUreaci gminnego etapU konkUrsU „piękna wieŚ”
Znamy już najpiękniejsze miejscowości z terenu gminy Żukowo.
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Kolejny Piknik 
Rodzinny za nami

mnóstwo atrakcji i wspaniała zabawa - kolejny Piknik Rodzinny już nami.
Tym razem zorganizowany został w połączeniu z Gminnym Dniem Dziecka. 

Były występy dzieci z przed-
szkola i szkół. Niespodzian-
kę dla dzieci w postaci przed-
stawień z morałem przygoto-
wali rodzice przedszkolaków 
i uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Wilanowie. Miłośnicy 
sportu wzięli udział w V Biegu 
Przodkowskiej Mili a najmłod-
si w biegach „nad jeziorkiem”. 
Przed publicznością wystą-
pił zespół Massuana, a gwiaz-
dami wieczoru byli: D-Bomb 

i After Party. Na wytrwałych 
uczestników Pikniku czekał 
pokaz ognia Fire Show i DJ 
Space Kid..
Dzieci już od soboty do woli 
korzystać mogły bezpłatnie 
z urządzeń Wesołego Mia-
steczka. Były też zaprzę-
gi psów husky, komandosi ze 
strzelnicą , malowanie bizu, 
przejażdżki motorem i wiele in-
nych atrakcji. Przez cały Piknik 
odbywała się też zbiórka środ-

ków dla mieszkańca Przodko-
wa  Mirka Lejkowksiego. W tym 
szczytnym celu do licytacji 
dzięki uprzejmości lokalnych 
przedsiębiorców zlicytowano 
wiele przedmiotów. jedną z li-
cytowanych rzeczy był pysz-
ny tort, który wylicytował wójt 
gminy oraz radni i przedsię-
biorcy. A że był to dzień dziec-
ka, tort podzielono i poczęsto-
wano nim dzieci.
/UGP/
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Delegacja powiatu kartuskiego była obecna na 20-leciu samorządu powiatu świdnickiego.

nie bądź dzbanem! weź Udział i wygraj!
Uczniowie ze szkół z terenu powiatu kartuskiego mogą 
wziąć udział w I Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie 
Filmowym pod tytułem „Nie bądź dzbanem”. 

Organizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie Ludzi z Inicja-
tywą „Chmielno NON-STOP”. 
Celem konkursu jest edukacja 
w zakresie pozytywnych zacho-
wań, walka z aktualnymi proble-
mami młodego pokolenia oraz 
rozwój talentów filmowych.
Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych 
z terenu powiatu kartuskiego. 
Pracę konkursową może wyko-
nać jedna osoba, bądź zespół 
liczący maksymalnie 5 osób. 
Szkołę może reprezentować 
więcej niż jeden zespół. Uczeń/

zespół reprezentujący szkołę 
pracuje nad filmem/spotem pod 
kierunkiem nauczyciela. 
Uczestnicy konkursu nadsyłają 
prace w postaci filmu, bądź spotu, 
nawiązujące tematyką do proble-
matyki hejtu, przemocy słownej, 
oczerniania, plotkowania, czy też 
„etykietowaniu uczniów” w szko-
łach. Muzyka, efekty dźwiękowe, 
grafiki i materiały video wykorzy-
stane w pracy nie mogą naruszać 
praw osób trzecich. Do konkursu 
mogą być zgłoszone wyłącznie 
samodzielne projekty, nigdzie po-
przednio niepublikowane, do któ-
rych uczestnicy posiadają wyłącz-

ne i nieograniczone prawa. Treści 
zawarte w projekcie nie powinny 
być wulgarne. Nie oznacza to jed-
nak, że nie mogą być odważne. 
Materiał video należy dostar-
czyć drogą e-mail na adres: re-
dakcja.chmielnononstop@gma-
il.com, bądź w kopercie na no-
śniku pendrive na adres: ul. 
Mściwoja II 28a, 83-300 Kartu-
zy z dopiskiem „Chmielno NON-
STOP 2019”.  Do projektu nale-
ży dołączyć szczegółową infor-
mację o uczestnikach konkursu: 
imiona i nazwiska, nazwa szkoły 
oraz klasa, oraz dane kontakto-
we do nauczyciela opiekuna. 
Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej organizato-
ra: www.chmielno-nonstop.pl. 
Jury przy ocenie prac weźmie pod 
uwagę następujące kryteria: war-
tości merytoryczną, artystyczną 
i techniczną przekazu, pomysł na 
materiał filmowy, dojrzałość prze-
kazu, zgodność tematu materiału 
z tematyką konkursu. 
Przewidywane są nagrody rze-
czowe dla zwycięzców oraz in-
nych wyróżnionych uczestników. 
Rozdanie nagród odbędzie się 
w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Chmielnie. 
/raf/

Jubileusz samorządu 
w Świdnicy

Pod koniec ub. miesiąca dele-
gacja powiatu kartuskiego go-
ściła w Świdnicy na obchodach 
20-lecia samorządu powiato-
wego. Na czele delegacji stał 
wicestarosta Piotr Fikus, a ra-
zem z nim byli Janina Kwiecień, 
członek zarządu powiatu i rad-

ny powiatu Andrzej Bystron.
Uroczystość w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdni-
cy rozpoczęła się od przemówie-
nia starosty świdnickiego Piotra 
Fedorowicza, który przypomniał 
historię samorządu powiatowe-
go oraz podsumował 20 lat ist-

nienia powiatu świdnickiego.
Ważnym punktem obchodów 
było podpisanie deklaracji 
o kontynuowaniu współpracy 
pomiędzy partnerskimi powia-
tami; łowickim, kartuskim i ta-
trzańskim, ponieważ gala była 
także okazją to świętowania 

10-lecia nawiązania współpra-
cy pomiędzy tymi czterema po-
wiatami. Wspomnianą deklara-
cję podpisali: starosta świdnicki 
Piotr Fedorowicz, wicestarosta 
łowicki Piotr Malczyk, wicesta-
rosta kartuski Piotr Fikus oraz 
przewodniczący Rady Powiatu 
Tatrzańskiego Edward Tybor.
O historii samorządności 
w Polsce oraz o genezie re-
formy samorządowej z 1998 
roku mówił w swoim wykła-
dzie prof. Jerzy Stępień – se-
nator, wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji, 
sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego. Kolejnym wykładow-
cą był Ludwik Węgrzyn – były 
starosta Bocheński i prezes 
Zarządu Związku Powiatów 
Polskich, który w swoim krót-
kim wykładzie mówił o bolącz-
kach trapiących dzisiejszy sa-
morząd powiatowy oraz o pla-
nach na jego rozwój.
Ostatnim punktem uroczystości 
było wręczenie Nagród Starosty 
Świdnickiego – Orła Powiatu.
/raf/
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W Przodkowie głośno powitano lato  
- w rytmie muzyki klubowej. 

party time z dj’ami

Z myślą o młodzieży i pasjona-
tach muzyki klubowej zorga-
nizowano imprezę pod nazwą 
„Lato zaczyna się w Przodko-
wie. Party time z DJ’ami”. Z tej 
okazji do Przodkowa przyjechał 
znany na całym świecie DJ Ha-
zel oraz Prisoners Show. 
W Przodkowie jak zwykle dopi-
sała pogoda a przede wszyst-
kim wysoka frekwencja uczest-
ników. Imprezę rozpoczął i roz-
kręcił DJ Space Kid. Później 
– Gwiazda wieczoru DJ Hazel 

– niesamowita dawka dobrej 
muzyki, poczucia rytmu i wielka 
dynamika na scenie. Tuż po nim 
Prisoners Show – uciekinierzy 
z Alcatraz ze sowim program 
pełnym zaskakujących efektów 
specjalnych.  Zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych. Bio-
rąc pod uwagę zainteresowanie 
uczestników wszystko wskazuje 
na to, że Powianie Lata z DJ’ami 
na stałe wpisze się do kalenda-
rza imprez gminnych.
/UGP/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM dom w Kamieniu 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ wynająć 2 pok. miesz-
kanie, w rozsądnej cenie Wejherowo 
i bliskie okolice, tel. 605 966 593

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

KUPIĘ mieszkanie zadłużone, 
z komornikiem, zniszczone, do re-
montu, z niechcianym lokatorem. 
Szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

JAWA typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Anna Walk, Rafał Korbut

SKŁAD: Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138 
 e-mail: d.bieszke@expressy.pl
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PIAGGIO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1700 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

SKODA 105S, 38 lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2002zl, Tczew, tel. 
574 797 077

KUPIĘ

INNE

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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

SłOMA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

PRASA FERGUSON, duży podbie-
racz, cena 3000 zł, tel. 506 250 477

PIłA tarczowa drewniana piasta i koło 
pasowe, 180 zł, rozdrabniacz BAK z sil-
nikiem, 780 zł, tel. 600 667 860

WYKONAM prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, tel. 501355977

ZłOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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 Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Niemożliwe stało się faktem! Cartusia 1923 Kartuzy wygrywając w hicie sezonu z dotychczasowym 
liderem KMS Władysławowo 2:1 (1:1) wygrała także ligę. 

Mistrzostwo i awans!

Turniej ten ma swoje długolet-
nie tradycje, a jego głównym or-
ganizatorem jest Ludowy Zwią-

zek Sportowy. Na Pomorzu tur-
niej ten ma wielu patronów np: 
Pomorskie Zrzeszenie Ludo-

Arkadiusz Langa i Janusz Cyl-
ke to pracownicy Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach. Nie-
dawno wzięli udział w XX Ju-

bileuszowych Mistrzostwach 
Polski Radnych i Pracowników 
Samorządowych w tenisie sto-
łowym w Gorzowie Śląskim.

Do trzech razy sztuka.sukces sportowy
pracowników starostwa W Sierakowicach na obiekcie sportowym Orlik przy  

ul. Kubusia Puchatka odbył się finał wojewódzki turnieju 
piłki nożnej dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra czeka”.Arkadiusz Langa i Janusz cylke zajęli w swoich 

kategoriach wysokie miejsca w turnieju tenisa stołowego. 
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Dzięki zwycięstwu w ostatnim 
w tym sezonie meczu kartuscy 

piłkarze zrównali się punkta-
mi z MKS Władysławowo, a że 

w bezpośrednich pojedynkach 
mają lepszy bilans (bo we Wła-
dysławowie padł remis 2:2) 

awans do IV ligi przypadł Car-
tusii 1923 Kartuzy. 
Bramki w sobotnim spotkaniu 

strzelali: 0:1 Marek Kwaśnik (4’), 
1:1 Roland Kazubowski (k. 18’), 
2:1 Przemysław Kuss (83’).
Oznacza to, że po roku gry 
w klasie okręgowej klub z Kar-
tuz wraca do IV Ligi. W hicie se-
zonu poza głównymi bohaterami 
tego spotkania, jakimi byli sami 
piłkarze, uczestniczyło tak-
że wielu kibiców. Na kartuskim 
stadionie pojawili się burmistrz 
Kartuz Mieczysław Gołuński, 
prezes Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Radosław Michal-
ski a także były selekcjoner re-
prezentacji Polski Paweł Janas. 
Z ich rąk, po zakończeniu spo-
tkania, piłkarze Cartusii odebra-
li gratulacje oraz pamiątkowy 
puchar i medale za awans.
/raf/

wych Zespołów Sportowych, 
Pomorski Związek Piłki Nożnej 
i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego, Staro-
stwo Powiatu Kartuskiego oraz 
Gminę Sierakowice.
Dziewczęta z sierakowickiego 
zespołu po raz trzeci starto-
wały w tych rozgrywkach i dwa 
razy były wicemistrzyniami tym 
razem na swoim terenie po-
łączone siły Sierakowic i Mal-
borka dały efekt w postaci mi-
strzostwa. Warunki do gry nie 
były łatwe, palące słońce dało 
się mocno we znaki. Już w lipcu 
dziewczęta jadą w okolicę Czę-
stochowy na turniej centralny 
czyli finał ogólnopolski Małej 
Piłkarskiej Kadry.
/UGS/

Turniej rozgrywany był 
w grupach z podziałem na 
kategorie wiekowe. Pracow-
nicy kartuskiego starostwa 
zajęli w swoich kategoriach 
wiekowych wysokie 4 miej-
sca nagrodzone pucharami.
Tego samego dnia rozegra-
no też ostatni turniej – w ka-
tegorii open - do którego 
obaj zawodnicy się zakwa-
lifikowali. Po długich roz-
grywkach, na 32 uczestni-
ków, Janusz Cylke zajął 7 
miejsce, a Arkadiusz Langa 
13. Uroczyste zakończenie 
turnieju odbyło się na sta-
dionie miejskim, gdzie wrę-
czono  puchary i nagrody. 
/raf/

Składy drużyn:
Cartusia Kartuzy: 
Babiński- Sierszyński, Raulin, 
Jankowski, Ochoa Pineiro (80’ 
Wenta) - Rypel, Bodzak, Kuss, 
Toporek, Adamkiewicz (kpt) - 
Kazubowski
Rez.: Petka - Konkol, Wenta, Ki-
towski, Dejk, Adamczyk

MKS Władysławowo: 
Miotk- Skwiercz, Kleser (kpt), Pro-
ena, Rybandt, Kwaśnik (89’ Białk), 
Talaśka, Klecha (72’ Szymański), 
Rasmus (62’ Więcek), Wesserling, 
Pankiewicz (80’ Ilianz)
Rez.: Więcek, Ilianz, Białk, Nowak, 
Szymański, Littwin, Smarzyński

Bramki:
0:1 Kwaśnik Marek (4’), 1:1 Ka-
zubowski Roland (18’), 2:1 Kuss 
Przemysław (83’)
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