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W Kartuzach, na pięknym rynku, odbyła się konferencja Koalicji Obywatelskiej w towarzystwie muzyków kaszubskich, gdzie 
przedstawiono kandydatów do Sejmu i Senatu, a także podstawowe założenia programowe dotyczące regionu. 

Otwarcie kampanii 
w stolicy Kaszub
Osoby kandydujące przedsta-
wiał Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, 
który jest jednocześnie sze-
fem sztabu wyborczego Woje-
wództwa Pomorskiego Koalicji 
Obywatelskiej. Wśród kandyda-
tów, oprócz obecnych posłów, 
przedstawiono m.in. kandydat-
kę powiatu kartuskiego, wielo-
letnią starostę powiatu - Janinę 
Kwiecień, startująca jako bez-
partyjny samorządowiec, któ-
ra uzyskała ogromne poparcie 
lokalnych wójtów, burmistrzów, 
czy też radnych powiatu. W kon-
ferencji na rynku uczestniczyli 
włodarze z Kartuz, Żukowa, Sie-
rakowic, Sulęczyna, Bytowa, So-
monina i Przodkowa. 
- Jestem dumny, ze mamy kan-
dydata do Sejmu z Sierakowic, 
w dodatku wieloletnią starostę 
powiatu, która swoją działalno-
ścią (nie tylko w naszym powie-
cie) udowodniła, że jest bardzo 
skuteczną i pracowitą osobą 
wsłuchującą się w głos miesz-
kańców – mówi wójt gminy Sie-
rakowice Tadeusz Kobiela. 
- Program Koalicji Obywatel-
skiej oparty jest na kilku fila-
rach: poprawie sytuacji w służ-
bie zdrowie, podwyżkom zarob-
ków poprzez wsparcie premią 
za pracę osoby zarabiające po-
niżej 4 tys. zł brutto, a także ob-
niżkę obciążeń finansowych dla 
pracodawców i przekazanie tej 
kwoty do pensji pracownikom – 

mówi Janina Kwiecień. 
- Jest także bogaty program 
pro senioralny, ponieważ gdy 
w obecnych czasach ceny pro-
duktów i usług rosną bardzo 
szybko, to najbardziej zagro-
żenie ubóstwem są osoby star-
sze, które nie są już w stanie 
pracować. Musimy koniecznie 
im pomóc – dodaje Piotr Wit-
tbrodt obecny wiceburmistrz 
Rumi, radny dwóch kadencji 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, kolejny samorządowiec 
na liście Koalicji. 
Bardzo istotne w programie są 
inwestycje drogowe i kolejo-
we, które w ostatnich 4 latach 
zostały przez rząd zahamowa-
ne, o czym mówił szef sztabu 

Mieczysław Struk podczas wy-
stąpienia. Pojawienie się wielu 
samorządowców wójtów, bur-
mistrzów z okolicznych mia-
sta i miejscowości pokazuje, że 
popierają oni swoich lokalnych 
kandydatów, w szczególno-
ści Janinę Kwiecień startującą 
z numerem 9 do Sejmu, a tak-
że obecnego posła Stanisława 
Lamczyka, który w chwili obec-
nej jest kandydatem na senato-
ra w pięciu kaszubskich powia-
tach (kartuski, kościerski, by-
towski, chojnicki, człuchowski). 
- Stanisław Lamczyk jest zna-
ny ze swojej działalności z bar-
dzo aktywnej postawy w zakre-
sie wspierania inwestycji drogo-
wych, jak i kolejowych, czym za-

pracował sobie na nasze popar-
cie – mówi Mieczysław Grzegorz 
Gołuński burmistrz Kartuz. 
- Program Koalicji Obywatelskiej 
to również ratunek finansowy dla 
wielu samorządów – dodaje Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
– Zmiany w systemie dochodów 
gmin, miast i powiatów wprowa-
dzone przez obecny rząd powo-
dują, że wójtowie, burmistrzowie 
i starostowie zmuszeni są już te-
raz do oszczędności na działa-
niach społecznych, które są bar-
dzo bolesne dla mieszkańców. 
Najbardziej zagrożone są małe 
gminy, bez praw powiatu, ponie-
waż dodatkowo są dociążone nie 
planowanymi większymi kosz-
tami w oświacie. Przez to wójto-

wie mają znacznie mniej środków 
na potrzeby mieszkańców, a nie-
którzy wręcz już muszą reduko-
wać wydatki społeczne. Na przy-
kład w Rumi musieliśmy ograni-
czyć znacząco dodatkowe lekcje 
dla dzieci i młodzieży, które funk-
cjonowały przez kilkanaście lat 
i były finansowane w 100 proc. 
przez gminę. Teraz nas już na 
to nie stać, bo rząd obniża nam 
wpływy do budżetu i dodatkowo 
zwiększa wydatki na oświatę. To 
niestety początek, w przyszłym 
roku będzie znacznie gorzej. 
Burmistrz Rumi, podobnie jak 
wielu wójtów, burmistrzów 
i starostów, również aktywnie 
wspiera kandydatów Koalicji 
Obywatelskiej. 

- Sytuacja w wielu gminach robi 
się bardzo ciężka i już zaczyna 
brakować środków finansowych 
na podstawowe potrzeby miesz-
kańców, bo musimy je ograni-
czać - mówi Michał Pasieczny. 
- Wydaje się, że jedynym ratun-
kiem dla lokalnych włodarzy jest 
zwycięstwo Koalicji Obywatel-
skiej, która w programie wybor-
czym ma ujęty punkt : cały PIT 
i cały CIT dla samorządów, dzię-
ki czemu lokalni włodarze sta-
ną się niezależni finansowo od 
partii rządzących z Warszawy 
i będą mogli realizować z powro-
tem więcej zadań społecznych 
i inwestycji, co zostało obecnie 
znacznie ograniczone.
/raf/
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powiat kartuski 
z 200 tys. zł dotacji

zagłosuj i zmień 
sWoje miasto

Powiat kartuski pozyskał 
dofinansowanie na budowę drogi 
powiatowej Sulęczyno – Lipusz.

Trwa głosowanie w żukowskim 
budżecie obywatelskim. 
Oddawać głosy można jeszcze 
do 23 września. 

Blisko 18 mln zł dofinansowania otrzymały samorządy z powiatu kartuskiego. Uro-
czystość podpisania umów zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Powiat kartuski otrzymał do-
finansowanie na budowę dro-
gi powiatowej Sulęczyno – Li-
pusz. Dnia 11 września w imie-
niu Zarządu Powiatu Kartu-
skiego wspólnie ze staro-
stą Bogdanem Łapą umowę 
z Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Lipusz Maciejem Kostka pod-
pisał wicestarosta Piotr Fikus. 
- Umowa dotyczyła dofinan-

sowania w kwocie 200 tys. zł, 
którą otrzymaliśmy na przebu-
dowę drogi powiatowej nr 1934 
Sulęczyno - Lipusz w technolo-
gii bitumicznej na odcinku 800 
m – wyjaśnia wicestarosta Piotr 
Fikus. - Zarząd Powiatu Kartu-
skiego bardzo dziękuje Nadle-
śniczemu Maciejowi Kostka za 
przekazaną pomoc finansową.
/raf/

Przypominamy, że w dniach 
9-23 września trwa głosowa-
nie w ramach budżetu oby-
watelskiego. Głosować moż-
na tylko w formie elektro-
nicznej na stronie www.zuko-
wo.budzet-obywatelski.org 
oraz elektronicznie w budyn-
ku Urzędu Gminy w Żukowie, 
a także w Ośrodku Kultury 
i Sportu w Żukowie.

Zasady głosowania:
Aby prawidłowo oddać głos, 
należy wybrać 1 propozy-
cję z listy poprzez kliknię-
cie pola “Wybierz” przy wy-
branej propozycji. Głosować 
mogą wszyscy mieszkańcy 
miasta Żukowo. W przypad-
ku osób, które nie ukończy-
ły 18 roku życia, wymagana 
jest zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego. Każdy uprawnio-
ny mieszkaniec ma prawo 
głosować tylko raz – elek-
tronicznie. Aby prawidłowo 
oddać głos, należy podać 
imię i nazwisko, PESEL oraz 

adres zamieszkania. W celu 
weryfikacji oddania głosu 
należy wprowadzić w okre-
ślone pole numer swojego 
telefonu komórkowego. Na 
wskazany numer telefonu 
głosujący otrzyma SMS-em 
kod weryfikacyjny, który na-
leży wpisać w kolejne pole.
Jeden numer telefonu mogą 
wykorzystać dwie osoby. 
Z jednego numeru IP kom-
putera można oddać mak-
symalnie 5 głosów. W przy-
padku mieszkańców będą-
cych cudzoziemcami niepo-
siadających numeru PESEL 
głosowanie możliwe jest 
w punkach konsultacyjnych 
po okazaniu dokumentu po-
dróży wydanego przez pań-
stwo, którego osoba jest 
obywatelem.
Głosowanie na propozycje 
trwać będzie do 23 wrze-
śnia, natomiast wyniki zo-
staną ogłoszone do 30 
września br.
/raf/

Powiat i gminy 
z dotacjami na drogi
Dotacje otrzymały samorządy 
powiatu kartuskiego oraz gmin: 
Sierakowice, Przodkowo, Stęży-
ca, Żukowo i Somonino. Umowy 
zostały podpisane przez staro-
stę Bogdana Łapę, wicestaro-
stę Piotra Fikus oraz burmistrza 
i wójtów gmin, a także przez Da-
riusza Drelicha, wojewodę po-
morskiego. W uroczystym pod-
pisaniu umów uczestniczyli tak-
że parlamentarzyści oraz kan-
dydaci do Sejmu i Senatu w nad-
chodzących wyborach. 
- To wyjątkowy dzień dla sze-
ściu samorządów z powiatu 
kartuskiego – powiedział Bog-
dan Łapa, starosta kartuski. - 
Fundusz Dróg Samorządowych 
(FDS) to piękne hasło, gdyż my, 
starając się sprostać oczekiwa-
niom mieszkańców, chcemy im 
zapewnić drogi w jak najlep-
szym stanie. My (powiat) pod-
pisujemy umowę na trzy drogi 
na kwotę ponad 3,6 mln zł. To 
realnie 6,5 km wyremontowa-
nych, odnowionych dróg. 
- Łącznie zadań w ramach  FDS 
jest ponad 160 – dodał Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski. - 
Fundusz w roku bieżącym zo-
stał podniesiony (w stosun-
ku do wcześniejszych planów) 
przez premiera o 12 mln zł i wy-
nosi łącznie 272 mln zł. 
FDS funkcjonuje od tego roku. 
Wcześniej był to „Program roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej”. Nie tylko na-
zwa się zmieniła, ale też niektóre 
z zasad w taki sposób, aby uła-
twić samorządom realizację pod-
pisanych umów. Chodzi przede 
wszystkim o wydłużenie dozwo-
lonego czasu realizacji, zniesienie 
maksymalnego limitu dofinanso-
wania oraz ilości złożonych przez 
powiaty i gminy wniosków. 
- Drogi to zawsze był i jest jeden 
z priorytetów – podkreślił woje-
woda Drelich. - Kwoty przezna-
czane co roku na budowę dróg ro-
sną. W powiecie kartuskim w 2016 

roku dofinansowanie wynosi-
ło 2,3 mln zł, w 2017 roku – 4,25 
mln zł (wniosek powiatu nie zna-
lazł się wówczas na liście podsta-
wowej), w 2018 roku – 8,8 mln zł, 
natomiast w roku bieżącym łącz-
na kwota dotacji wynosi 17,7 mln 
zł. A na tym nie koniec, ponieważ 
praktycznie każdy przetarg koń-
czy się oszczędnością, a zatem na 
pewno zostaną jeszcze pieniądze 
na kolejne projekty, które obec-
nie znajdują się na liście rezerwo-
wej. Bardzo prawdopodobne, że 
zakwalifikują się jeszcze projekty 
z gmin Sulęczyno i Kartuzy. 
Samorządowcy nie kryją zado-
wolenia z pozyskanych funduszy. 
Oznacza to bowiem budowę kilku 
dróg powiatowych i gminnych. 
- W tym roku to rekordowa kwota 
funduszy, jaką nam się udało po-
zyskać z FDS – podkreśla Bogdan 
Łapa, starosta kartuski. - Dzięki 
temu powiat zrealizuje trzy inwe-
stycje. Pierwsza to droga Wygo-
da Łączyńska – Chmielno. Jest to 
niespełna 1 km drogi, ścieżka ro-
werowa i parking przy przystani 
za kwotę 3,2 mln zł (w tym dotacja 
wojewody to 1,6 mln zł i 0,7 mln zł 
z budżetu gminy Chmielno). Dru-
gi projekt to modernizacja dro-
gi z ciągiem pieszo-rowerowym 
Przodkowo - Kawle Górne. Trzecia 
inwestycja to budowa nawierzch-
ni na drodze powiatowej Pępo-
wo – Leźno długości 3,5 km. To 
bardzo ważne zadanie, ponieważ 
stan zarówno drogi, jak i wiaduk-
tu, jest bardzo zły. Modernizacja 
tej trasy znacznie poprawi bezpie-
czeństwo i komfort poruszania się 
po tej drodze. Łącznie otrzymali-
śmy bardzo pokaźną kwotę, która 
w znaczący sposób poprawi stan 
dróg powiatowych. 
Jak podkreśla wicestarosta 
Piotr Fikus, wczorajsze podpi-
sanie umów to sukces samorzą-
dów, które przygotowały dobre 
wnioski oraz dobrej współpracy 
z urzędem wojewódzkim. 
Rafał Korbut
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W dniach 8-10 października 
PSG sp. z o.o. Oddział Za-
kład Gazowniczy w Gdań-
sku przeprowadzi na tere-
nie gminy Przodkowo akcję 
przewonienia gazu ziemne-
go „Jesień 2019”, która ma 
na celu wykrycie i usunię-
cie nieszczelności na gazo-
wej sieci rozdzielczej i in-
stalacjach wewnętrznych 
w budynkach. 
Wykryte nieszczelności 
na gazowej sieci rozdziel-
czej do kurka głównego 

i przy gazomierzach usu-
wane będą przez pracow-
ników PSG sp. z o.o. Od-
dział Zakład Gazowniczy 
w Gdańsku.
Jednocześnie informuje-
my, iż usuwanie stwier-
dzonych nieszczelności 
na instalacjach wewnętrz-
nych i urządzeniach gazo-
wych w budynkach należy 
do obowiązku właścicieli 
nieruchomości lub admini-
stratorów obiektów.
/raf/

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gmi-
nach z dnia 19 lipca 2019 r., poni-
żej zamieszczono adresy punktów 

odbioru odpadów pochodzących 
z gospodarstw rolnych takich jak: 
sznurek, folia czy opony:
1. Jopek recykling Dawid Jopek, 
Fabianów ul. Przemysłowa 12, 
Dobrzyca, tel. 667 429 619. 
2. PHU Ran-Eko Radosław Ka-
niewski, Bruki Unisławskie 83, 
tel. 693 283 908, 577 314 090.
3. TESORRO, ul. Marynarki Pol-
skiej 71, Gdańsk (wyłącznie fo-
lia po kiszonkach – 0,30 gr/
kg), tel: 795-404-648.
4. Aspol Sp. z o.o. PPH, Morzesz-
czyn, tel: 58 536 27 20. 
/raf/

spraWdzą szczelność 
instalacji gazoWych

gdzie oddać odpady 
z gospodarstWa?

Już niedługo w gminie 
Przodkowo przeprowadzona 
będzie akcja przewonienia gazu 
ziemnego „Jesień 2019”. 

Urząd Gminy Przodkowo opublikował 
adresy punktów odbioru odpadów 
pochodzących z gospodarstw rolnych 
z terenu gminy. 
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Rekultywacja jezior staje się faktem
Czwartek 12 września 2019 roku stał się jednym z ważniejszych dni dla Kartuz. Podpisano umowę dotacyjną na rekultywację jezior. 

Dofinansowanie dotyczy pro-
jektu „Kompleksowa rekultywa-
cja jezior: Mielenko, Karczem-
ne, Klasztorne Małe i Klasztor-
ne Duże w Kartuzach”. Źródłem 
dofinansowania są środki unij-
ne w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko - poprawa jakości środo-
wiska miejskiego.
Już w 2014 r. zespół naukow-
ców z Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego opracował 
program ochrony jezior kartu-
skich. Wówczas koszty opra-
cowania i niezbędnych badań 
były współfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku. Pro-

jekt rekultywacji, który był 
częścią programu musiał ulec 
pewnym modyfikacjom, któ-
re pozwoliły na dostosowa-
nie go do bieżących warun-
ków i minimalizację kosztów. 
Dzięki temu możliwe było po-
dzielenie rekultywacji na dwa 
etapy. Pierwszy etap polega-
jący na odcięciu dopływu za-
nieczyszczeń do jezior jest 
obecnie na ukończeniu. Na 
ten etap Urząd Miejski w Kar-
tuzach pozyskał dofinansowa-
nie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego. 
Prace budowlane związa-
ne z przebudową kanaliza-
cji deszczowej i budową no-

wych, potężnych zbiorników 
retencyjnych były niezbędne 
do tego, aby odciąć dopływ 
zanieczyszczeń drogowych 
do jezior. Dzięki temu możliwe 
było przystąpienie do realiza-
cji II etapu rekultywacji, czy-
li do aktywnych działań na je-
ziorach. Wniosek o dofinanso-
wanie gminy Kartuzy złożony 
został w maju 2018 roku i spo-
tkał się z uznaniem, a jego 
ostateczny wybór do dofinan-
sowania został zatwierdzo-
ny w lipcu 2019 r. Jest on naj-
większym w Polsce projektem 
kompleksowych działań po-
prawy jakości zdegradowa-
nych zbiorników wodnych.
Kartuskie przedsięwzięcie roz-

pocznie się już tej jesieni i po-
trwa do 2023 r. Do tego cza-
su potrwa „operacja” na jezio-
rach, następnie jeziora czeka 
już „rehabilitacja”, czyli samo-
oczyszczanie, które zapocząt-
kowane będzie dzięki zabie-
gom biomanipulacyjnym, sta-
nowiącym ostatni etap prac 
na każdym z jezior. Warto do-
dać, że łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 
wyniesie 120 ha. 
W czwartek 12. września 2019 
roku podpisana została umo-
wa opiewająca na niemal 45 
mln zł dofinansowania. Rekul-
tywacja jezior staje się więc 
faktem. 
/raf/
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To już koniec prac budowlanych 
na ul. Tuwima w Żukowie. W efek-
cie powstałą tu ulica o długości 
146 m i szerokości 5 m wykonana 
z kostki betonowej.
- Z punku widzenia komunika-
cji, to niezwykle ważne zadanie 
– mówi burmistrz gminy Żuko-
wo Wojciech Kankowski. - Ul. 
Tuwima prowadzi bowiem do 
planowanego węzła integracyj-
nego i dworca kolejowego Żu-
kowo Wschodnie. W kontekście 
prac budowlanych, jest więc 

pewnego rodzaju „wstępem” do 
realizacji węzła.
Wzdłuż ulicy prowadzi ścieżka ro-
werowa oraz chodnik. Przebudo-
wano już oświetlenie, zbudowano 
również kanał technologiczny. 
Choć termin zakończenia prac 
planowany był na koniec wrze-
śni br., budowa ul. Tuwima koń-
czy się przed terminem. Wyko-
nawcą prac jest Spółka Komu-
nalna Żukowo. Koszt zadania to 
ok. 640 tys. zł, z czego 35 tys. 
„dołożyła” prywatna firma, ma-

jąca siedzibę przy ul. Tuwima.
To nie pierwszy przypadek, w któ-
rym gmina realizuje inwestycję 
drogową przy wsparciu przed-
siębiorców. W samym tylko 2019 
roku zakończyły się dwa zada-
nia realizowane w tej formule: bu-
dowa ul. Lisiej i Dobrzewińskiej 
w Chwaszczynie (dodatkowo to 
zadanie uzyskało wsparcie rządo-
we w kwocie 750 tys. zł. ) oraz bu-
dowa ul. Jabłoniowej w Żukowie 
(wsparcie firmy Makurat Invest).
/raf/

Na początku września bur-
mistrz gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dla budowy ulic He-
weliusza, Kopernika, Matejki 
i Batorego w Żukowie.
Łączna długość wszystkich 
powyższych ulic to ok. 2 km. 
Budowa każdej z nich będzie 
realizowana jako odrębny etap.  
Ul. Stefana Batorego zapro-
jektowana zostanie jako ulica 
z kostki betonowej koloru sza-

rego o szerokości 6 mb (dwa 
pasy ruchu o szerokości 3 mb 
każdy). Nieco węższe będą po-
zostałe ulice (5 mb szeroko-
ści, dwa pasy ruchu o szeroko-
ści 2,5 mb każdy). Wzdłuż ulic 
powstaną miejsca parkingowe 
w granicach pasa drogowego.
W przypadku każdej z ulic prze-
widuje się: jednostronny chod-
nik o szerokości 1,5 mb z kost-
ki betonowej koloru grafitowe-
go oddzielony od jezdni pasem 
zieleni o szerokości 50 cm; 

jednostronną ścieżkę rowero-
wą o szerokości 2,2 mb z kost-
ki betonowej koloru czerwone-
go lub nawierzchni bitumicznej 
barwionej na czerwono. 
W ramach dokumentacji za-
projektowane zostanie również 
odwodnienie ulic oraz nowy 
kanał technologiczny.
Koszt inwestycji to ponad 171 
tys. zł brutto. Termin wykonania 
dokumentacji projektowej to ko-
niec marca przyszłego roku.
/raf/

Koniec prac przed terminem

są pieniądze na prace projeKtoWe

Ul. Tuwima po modernizacji miała być oddana do końca 
września, ale prace już praktycznie się zakończyły. 

Umowa na dokumentację projektową ulic Heweliusza, 
Kopernika, Matejki i Batorego w Żukowie podpisana.

Droga powiatowa Gowidlino - 
Sulęczyno została przebudo-
wana w miejscowości Sulęczy-
no wraz z budową ścieżki pie-
szo-rowerowej, chodnika oraz 
zjazdów na odcinku o długości 
niespełna 1 km.
10 września Starosta Kartuski 

Bogdan Łapa wraz z wicestaro-
stą Piotrem Fikus, wójtem gminy 
Sulęczyno Bernardem Gruczą, 
przewodniczącym Rady Kazi-
mierzem Glinieckim oraz wyko-
nawcą - prezesem Firmy DRO-
MOS Henrykiem Pietrasem - 
dokonali odbioru inwestycji pt. 

„Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1912 Sulęczyno-Gowidlino”. 
Wartość inwestycji wyniósł nie-
mal 2,2 mln zł brutto. Przed-
sięwzięcie zostało zrealizowa-
ne z udziałem środków powia-
tu kartuskiego, dotacji celowej 
Gminy Sulęczyno oraz współ-
finansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w za-
kresie wybudowanego odcinka 
trasy pieszo-rowerowej, stano-
wiącej sieć kaszubskich tras ro-
werowych, a także przy współ-
pracy z Zarządem Dróg Powia-
towych w Kartuzach. Gmina Su-
lęczyno przekazała kwotę 300 
tys. zł, zaś LGD 293 tys. zł. 

Dzięki zrealizowanej rozbudowie 
drogi obejmującej ww. odcinek 
wzmocniona została nawierzch-
nia jezdni, wybudowano ścieżkę 
pieszo-rowerową i chodnik, wy-
konano zjazdy, a także skrzyżo-
wania z drogami gminnymi, wy-
konano oznakowanie poziome 
i pionowe, zamontowano urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu, 

wykonano jeden azyl dla pie-
szych i jeden zarówno dla pie-
szych, jak i rowerzystów oraz 
umocniono skarpy płytami ażu-
rowymi typu meba. Inwestycja 
wpływa na zwiększenie bezpie-
czeństwa i komfortu ruchu dro-
gowego (kołowego i pieszego) 
na odcinku objętym rozbudową.
/raf/

Rozbudowa drogi zakończona
Niedawno zakończono rozbudowę drogi powiatowej Sulęczyno-Gowidlino. Inwestycja realizowana była przez powiat kartuski. 
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Poprawa bezpieczeństwa 
uczestników ruchu dro-
gowego na terenie gminy 
Stężyca to zadanie, które 
samorząd realizuje sukce-
sywnie. Każdego roku bli-
sko kilkanaście kilome-
trów dróg zostaje wyas-
faltowanych. Można po-

wiedzieć, iż praktycznie większość dróg gminnych jest 
utwardzone. Dodatkowo, gmina oprócz poprawy bez-
pieczeństwa, stawia również na podniesienie standar-
dów technicznych dróg gminnych.
Na drogi gminne wyjechał sprzęt budowlany, który utwar-
dza drogi w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa 
dróg na terenie Gminy Stężyca”. W ramach tego zadania 
zostaną odremontowane kolejne odcinki gminnych dróg. 
Drogi, które zostaną utwardzone w ramach projektu:
- Żuromino - w kierunku przysiółku Reja
- Gołubie - część Osiedla Zamkowisko
- Zgorzałe ul. Polna
- Zgorzałe ul. Słoneczna
- Niesiołowice - od drogi powiatowej
   w kierunku Zdunowic
- Stare Czaple - remont istniejącej
   nawierzchni w centrum
- Gołubie ul. Rekreacyjna
- Łączyno - wymiana płyt na nawierzchnię
bitumiczną koło świetlicy.
Dodatkowo gmina Stężyca ogłosiła przetarg na zadanie 
pt. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sikorzynie”.
/UGS/

Dla każdego
coś tanecznego

Jowita Dance Stężyca zaprasza na bezpłatne zajęcia taneczne dla mieszkańców 
gminy Stężyca w roku szkolnym 2019/2020.

Zajęcia zostaną 
poprowadzone w grupach 
wiekowych:
Poniedziałki:
16.30 – 18.00 – Sportowy taniec 
nowoczesny  - grupa od lat 7 do 

15 (grupa open)
18.00 – 19.30 – Kadra – grupa re-
prezentacyjna
19.30 – 20.30 – Formacja ta-
neczna sportowego tańca nowo-
czesnego (grupa open)

Środy:
16.30 – 18.00 –  Sportowy taniec 
nowoczesny  - grupa od lat 7 do 
15 (grupa open)
18.00 – 19.30 – Kadra – grupa re-
prezentacyjna

19.30 – 20.30 – Formacja ta-
neczna sportowego tańca nowo-
czesnego (grupa open)
Czwartki:
16.30 – 17.15 – Zajęcia baletowo-
rytmiczne dla dzieci od 4 do 6 
lat – I grupa
17.15 – 18.00 – Zajęcia baletowo-
rytmiczne dla dzieci od 4 do 6 
lat – II grupa
18.00 – 19.30 – Latino solo dla 
dzieci i młodzieży  od 7 do 15 lat
19.30 – 20.30 – Taniec towarzy-
ski dla dorosłych
Piątki :
16.30 – 17.30 – Zumba dla dzieci 
i młodzieży od 7 do 15 lat
17.30 – 19.00 – Akrobatyka – 
grupa początkująca
19.00 – 20.30 – Akrobatyka – 
grupa zaawansowana
Zajęcia odbywać się będą w szkol-
nej sali gimnastycznej, ul. Abra-
hama 2. Zapisy trwają przez cały 
wrzesień. Kontakt: Jowita Czar-
necka-Tereba tel. 603-590-742.
/UGS/
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2 września we wszystkich szko-
łach Gminy Stężyca odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego. Ten dzień był 
szczególny dla Zespołu Kształ-
cenia i Wychowania w Stężycy.
Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego w Stężycy to pierwsza 
tego typu placówka w powie-
cie i pierwsza szkoła średnia 
w gminie. Dyscyplinami Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego 

są piłka siatkowa (dziewcząt) 
i piłka nożna (chłopców). 
Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego składa się z klas szkoły 
podstawowej (od klasy IV do 
klasy VIII) i klas Liceum Ogól-
nokształcącego.
Ogromne zainteresowanie 
młodzieży kształceniem w tej 
placówce utwierdziło władze 
gminy Stężyca, iż powołanie 
do istnienia tej placówki było 

bardzo dobrą decyzją. W Szko-
le Mistrzostwa Sportowego 
kształcić się będzie nie tylko 
młodzież z powiatu kartuskie-
go, ale również z wojewódz-
twa pomorskiego i innych re-
gionów. Uczniom SMS-u gmina 
Stężyca zapewnia m.in. bardzo 
dobrą bazą sportową i  facho-
wą kadrą trenerską, których 
wspomagać będą m.in. spe-
cjaliści ds. naboru, zespół psy-
chologów oraz fizjoterapeuta. 
Uczniowie będą mieli zapewnio-
ne także m.in. kompletną odzież 
sportową meczową i treningo-
wą, pełne wyżywienie przygo-
towywane pod okiem dietetyka 
sportowego, noclegi w komfor-
towym internacie lub dowozy 
dla uczniów z okolic. 
Każdy uczeń Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego będzie mógł 
rozwijać swoją karierę sportową 
w profesjonalnym klubie tj. Radu-
nia Stężyca (piłka nożna) i Wie-
życa Stężyca (piłka siatkowa).
Podczas uroczystej inaugura-
cji roku szkolnego w Liceum 
Ogólnokształcącym Mistrzo-
stwa Sportowego w Stężycy 
wójt gminy Tomasz Brzoskow-
ski uroczyście powitał pierw-
szych licealistów.
/UGS/

W Szkole Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, podobnie jak we 
wszystkich innych szkołach, rozpoczęto nowy rok szkolny.

po pierWszym szKolnym dzWonKu Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu

Trwa modernizacja i przebudowa 
kilku gminnych dróg.

przebudoWa dróg na 
terenie gminy stężyca
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Inwestują w młodych z Pomorza

Powiat wyróżniony za 
pomaganie seniorom
Powiat kartuski wspiera 

seniorów poprzez wdrażanie 
projektów „Rozwój usług 

społecznych na terenie powiatu 
kartuskiego” oraz „Nestor – standard 
wsparcia osób starszych w powiecie 
kartuskim”, realizowanych w ramach 
RPO na lata 2014-2020.

Wyróżnienie w kategorii „Samo-
rząd przyjazny Seniorom” w imieniu 
powiatu kartuskiego odebrał starosta 
Bogdan Łapa. Nagrodę wręczyli wice-
marszałek województwa pomorskiego 
Ryszard Świlski oraz pełnomocnik 
marszałka ds. współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi Andrzej Kowal-
czys. Uroczystość odbyła się podczas 
Targów Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Kartuskiego Chmielnie.

Powiat aktywnie angażuje się w wie-
le przedsięwzięć mających wypełnić 
osobom starszym czas wolny. Seniorzy 
m.in. chodzą do kina, teatru, na basen 
czy wyjeżdżają na wycieczki do np. 
Gdańska i Gdyni. Chętni uczestniczą 
w występach artystycznych np. z oka-
zji 20-lecia Ośrodka Geriatrycznego 
w Sianowie, wykonują kolędy w czasie 
Bożego Narodzenia czy tworzą ręko-
dzieło artystyczne lub ludowe. Biorą 
też udział w wizytach studyjnych do 
placówek opiekujących się seniorami. 
Powiat organizuje spotkania z praw-
nikiem i psychologiem, prowadzi 
zajęcia z rozwoju osobistego czy doty-
czące świadomego obywatelstwa.

Ponadto, osoby starsze w miejscu 

zamieszkania mogą też liczyć na 
24-godzinny monitoring (teleopieka), 
mobilne usługi opiekuńcze (dotarcie 
do domu seniora) oraz mobilne-
go rehabilitanta lub psychologa. 
Realizacja projektów polega również 
na współpracy międzypokoleniowej 
i wolontariacie poprzez zaangażowa-
nie najbliższego otoczenia w opiekę 
nad seniorem oraz udziale wolonta-
riuszy w ramach klubów aktywności 
w Małkowie i Sianowie.

Dodatkowo, w powiecie działa 
Bank Usług Społecznych. Dzięki nie-
mu seniorzy, dzwoniąc pod wskazany 
numer telefonu, uzyskują niezbędne 
informacje. Chodzi m.in. o to, gdzie 
zgłosić się w sprawie potrzebnej po-
mocy oraz jakiego rodzaju wsparcie 
jest świadczone przez powiat (tele-
opieka, usługi mobilne, klub seniora, 
kluby aktywność).

Kapituła konkursu „Pomorskie dla 
Seniora” doceniła te samorządy, które 
wspierają osoby starsze w miejscu ich 
zamieszkania, popularyzują aktywność 
seniorów, a także promują współpracę 
międzypokoleniową i wolontariat. Uho-
norowano 11 powiatów: Bytów (pow. 
bytowski), Człuchów (pow. człuchow-
ski), Pruszcz Gdański (pow. gdański), 
Gdynia, kartuski (pow. kartuski), PUP 
(pow. malborski), Potęgowo (pow. słup-
ski), Sopot, Zblewo (pow. starogardzki), 
Dzierzgoń (pow. sztumski) oraz Rumia 
(pow. wejherowski).

/raf/

Więcej pieniędzy, niż początkowo to 
planowano, przeznaczone zostanie 
na szkolenia i staże dla młodych 
z Pomorza. Dofinansowanie, 
które wynosiło 8 mln zł, zostało 
zwiększone do aż 13 mln zł. 

Samorząd powiatu kartuskiego otrzymał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie. Kapituła konkur-
sowa doceniła działania Starostwa powiatowego w Kartuzach, skierowane do osób starszych. 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku o 5 mln 
zł zwiększył fundusze 

na wsparcie zawodowe dla osób 
młodych z województwa pomor-

skiego. Dzięki temu mieszkańcy 
Pomorza, którzy nie ukończyli 30. 
roku życia, będą mogli korzystać 
ze specjalnych szkoleń, staży, do-
radztwa i wsparcia przy zakłada-
niu własnej firmy.

Początkowo na ten cel miało być 
przeznaczonych 8 mln zł. Finan-
sowanie zwiększono ze względu 
na duże zainteresowanie i wysoką 
jakość wniosków złożonych do 
WUP w Gdańsku.

Wsparcie zawodowe obejmie 
osoby młode do 30. roku życia, 

w tym cudzoziemców mieszkają-
cych w województwie pomorskim. 
W konkursie o dofinansowanie 
starało się 75 projektodawców – 
instytucji rynku pracy i agencji za-
trudnienia. Spośród nich komisja 
wybrała piętnaście najciekawszych 
i najlepiej przygotowanych wnio-
sków, których wartość przekroczy-
ła kwotę wyjściową.

– Oceniliśmy, że te projekty mają 
duży potencjał i wierząc, że ich 
realizacja przyniesie wiele korzyści 
dla młodzieży w naszym regionie, 
podjęliśmy decyzję o przeznacze-
niu na ten cel większych środków 
– mówi Joanna Witkowska, dyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. – Różnorodne możli-
wości, z których mogą skorzystać 
uczestnicy projektów, to większa 
szansa na realizację ich planów 
i spełnienie zawodowych ambicji. 
Dla młodych to perspektywa efek-
tywnego rozwoju zawodowego. 
Z nowymi umiejętnościami i kom-
petencjami mogą konkurować na 
rynku o atrakcyjną pracę zgodną 
z ich predyspozycjami – podkreśla 
Witkowska.

Środki na realizację zadania po-
chodzą z Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój.

/raf/
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Tradycyjnie już od trzech lat, tuż po uroczystościach dożynkowych, wieńce przygotowane przez 
mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Przodkowo przenoszone są do gabloty wystawien-
niczej zlokalizowanej w centrum wsi. Tam przez cały rok podziwiać można te przepiękne żniwne 
korony. Poniżej zamieszczamy przykładową fotografię tegorocznych wieńców. Warto jednak zo-
baczyć je na własne oczy - na żywo, zwłaszcza nocą, prezentują się jeszcze piękniej. 
/UGP/

W drugi weekend września powiat kartuski przy współudziale Organizacji Pozarządowych 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizował w Chmielnie Festiwal „Ludzie dla ludzi”. Głów-
ne atrakcje festiwalu to ognisko integracyjne oraz mecze piłki siatkowej kobiet i piłki nożnej 
mężczyzn pomiędzy zawodnikami organizacji pozarządowych i przedstawicielami samorządu. 
Siatkówkę wygrały przedstawicielki samorządu, zaś w piłce nożnej lepszą drużyną okazał się 
zespół organizacji pozarządowych. 
W imieniu starosty powiatu kartuskiego Bogdana Łapy medale i puchar zwycięzcom wręczał 
wicestarosta Piotr Fikus wraz z wójtem Chmielna Michałem Melibrudą.
/raf/

Po przerwie wakacyjnej Świetlica Socjoteraputyczna 
Tęcza w Sierakowicach wznawia działanie.

Przez cały rok, aż do kolejnych dożynek gminnych, 
można podziwiać przepiękne wieńce, przygotowane 
przez rolników na tegoroczne dożynki. 

Rozgrywki sportowe i ognisko integracyjne – to główne 
wydarzenia podczas wyjątkowego Festiwalu „Ludzie 
dla ludzi”, który odbył się niedawno w Chmielnie. 

śWietlica otWarta po WaKacjach

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
rozpoczęły się 6 września. Nie 
uległy zmianie dni i godziny 
pracy świetlicy. 
- Spotykamy się trzy razy w ty-

godniu, w każdy poniedziałek, 
środę i piątek od 15.00 do 17.30 
– wyjaśniają pracownicy świe-
tlicy. - Zajęcia adresowane są 
do dzieci i młodzieży w wieku 

8-15 lat. Mają charakter grupo-
wy, podczas zajęć uczestnicy 
rozwijają umiejętności społecz-
ne, uczą się jak w bezpieczny 
sposób nawiązywać relacje ró-
wieśnicze i z osobami dorosły-
mi, poznają swoje mocne stro-
ny, rozwijają twórczość i kre-
atywność, uczą się odreagowy-
wać w sposób konstruktywny 
nieprzyjemne emocje, podej-
mować rozsądne decyzje oraz 
patrzeć na siebie pozytywnie.
Placówka organizuje również 
imprezy świetlicowe, konkur-
sy, spotkania z ciekawymi oso-
bami, zajęcia plastyczne, wy-
cieczki. Wychowawcy poprzez 
właściwy styl kierowania gru-
pą tworzą płaszczyzny udanej 
interakcji i modelują różne sy-
tuacje wychowawcze, stymu-
lują twórczy rozwój uczestni-
ków świetlicy. We wrześniu b.r. 
zaplanowano dla wychowan-
ków wyjazd do Parku Linowego 
w Załakowie oraz warsztaty le-
pienia figurek z masy cukrowej 
w lokalnej kawiarence.
Placówka mieści się w budyn-
ku przy ul. Łosińskiego 1 w Sie-
rakowicach, kontakt telefonicz-
ny pod nr 58 684 77 57 w godzi-
nach pracy świetlicy.
/raf/
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Fot. UG Przodkowo

Fot. Piotr Fikus

dożynKoWe Wieńce już W gablocie

FestiWal „ludzie dla ludzi”

W imieniu starosty powia-
tu kartuskiego Bogdana Łapy 
podziękowania wszystkim rol-
nikom za ciężką pracę, dzię-
ki której codziennie na nasze 
stoły trafia chleb, składał Wi-
cestarosta Piotr Fikus.
Dożynki co roku są jednym 
z najważniejszych świąt rolni-
ków, którzy właśnie tego dnia 
dziękuja za plony. Tegorocz-
nym gospodarzem dożynek 
było sołectwo Chwaszczyno.
Tradycyjnie już dożynki orga-
nizowane są w drugą niedzie-

lę września w chwaszczyńskiej 
parafii. Dzień ten minął pod zna-
kiem wspólnego i radosnego 
dziękczynienia za ciężką pracę 
rolników i owoce ziemi, jakie wy-
dały ich dobytki. Święto Plonów 
rozpoczęto mszą świętą, pod-
czas której złożono dary z plo-
nów ziemi, w tym chleb, a tak-
że wniesiono wieniec upleciony 
z tegorocznych kłosów.
Ceremoniom dożynkowym prze-
wodniczyli Starosta i Starości-
na, którzy poczęstowali wszyst-
kich zebranych bochnem chleba 

upieczonego z mąki pochodzą-
cej z ostatnich zbiorów. Po ofi-
cjalnym rozpoczęciu dożynek 
nadszedł czas na radosne świę-
towanie pośród występów, kon-
kursów i wspólnej zabawy.
W programie tegorocznych 
dożynek znalazły się też: po-
kaz nowego wozu strażackie-
go OSP Chwaszczyno, wystę-
py lokalnych zespołów, loteria 
fantowa z atrakcyjnymi nagro-
dami, konkursy, gry, zabawy 
i wiele innych atrakcji. 
/raf/

Dożynki i festyn
w Chwaszczynie

Chwaszczyńskie Dożynki Parafialne połączone z X Festynem Kaszub-
skim zorganizowane zostały na terenie Dworku „Oleńka” w Tuchomiu.
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Do końca miesiąca można 
składać wnioski o stypendia. 
W przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych - o sty-
pendium naukowe mogą 
ubiegać się uczniowie liceum 
i technikum po ukończeniu 
pierwszej klasy, którzy wy-
różniają się wysokimi wyni-
kami w nauce i/lub wybitnymi 
osiągnięciami w różnych dzie-
dzinach; zdobywcy I, II lub III 
miejsca na szczeblach woje-
wódzkich i krajowych w kon-
kursach i olimpiadach przed-
miotowych. Stypendium nie 
przysługuje absolwentom. 
W przypadku studentów – 
o stypendium naukowe mogą 
ubiegać się studenci, którzy 

zaliczyli pierwszy rok stu-
diów. Stypendium przysłu-
guje studentom stacjonar-
nym, którzy nie przekroczyli 
25 roku życia i uzyskali wy-
soką średnią i/lub wykazał 
się wybitnymi osiągnięciami 
w różnych dziedzinach na-
ukowych. Szczegółowe zasa-
dy przyznawania stypendiów 
określone zostały w regula-
minie, który znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Sierakowice oraz jest 
dostępny w urzędzie. 
Absolwent studiów I stop-
nia, może ubiegać się o sty-
pendium, jeśli przedstawi za-
świadczenie z uczelni o konty-
nuowaniu nauki na stacjonar-
nych studiach uzupełniających 
magisterskich. Absolwentom 
studiów II stopnia nie przyzna-
je się stypendium.
W przypadku stypendiów spor-
towych - o stypendium może 
ubiegać się zawodnik, który 
uprawia dyscyplinę sportu, dla 
której polskie związki sporto-
we lub międzynarodowe or-
ganizacje sportowe organizu-

ją zawody rangi mistrzowskiej 
w danej dyscyplinie. Zawod-
nik, który uzyskał wysokie wy-
niki sportowe w dyscyplinach 
indywidualnych lub zespoło-
wych we współzawodnictwie 
międzynarodowym (I – V miej-
sce), krajowym (I- V miejsce) 
lub wojewódzkim (I miejsce). 
Zawodnik powołany do ka-
dry wojewódzkiej lub narodo-
wej w danej dyscyplinie spor-
tu i pozostający w niej na dzień 
złożenia wniosku o przyznanie 
stypendium.
Do wniosku należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie wysokich wyni-
ków sportowych
Termin składania wniosków 
o przyznanie stypendium mija 
30 września br. 
Wszelkie informacje, regulami-
ny, treść uchwały na podsta-
wie której przyznawane są sty-
pendia oraz dokumenty do po-
brania i wypełnienia (wnioski, 
oświadczenia i informacja o ra-
chunku bankowym) znajdują 
się na stronie sierakowice.pl. 
/raf/

W 80. rocznicę Wybuchu WojnyzaWniosKuj o stypendium 
nauKoWe lub sportoWe Przedstawiciele sierakowickiego koła Związku Kombatantów 

Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
upamiętnili rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jak co roku wójt gminy Sierakowice przyzna 

stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom 
i studentom oraz młodym sportowcom.

W kościele p.w. św. Marcina 
w Sierakowicach ks. Andrzej 
Patrzykąt odprawił mszę św. 
w intencji poległych w czasie 
wojny. Po mszy delegacja kom-
batantów złożyła kwiaty przy 
kapliczce Matki Boskiej przy 
ulicy Lęborskiej, w miejscu 
upamiętniającym 243 ofiary 
drugiej wojny – mieszkańców 
gminy Sierakowice. Modlitwę 

za poległych odmówił diakon 
Patryk Ważyński. Następnie 
uczestnicy udali się do siedzi-
by sierakowickiego koła Związ-
ku Kombatantów przy ul. ks. B. 
Łosińskiego, gdzie miała miej-
sce dalsza część uroczystości 
i poczęstunek.
W spotkaniu kombatantów 
i ich gości wziął udział także 
wójt Tadeusz Kobiela wraz ze 

swoim zastępcą Zbigniewem 
Fularczykiem oraz diakon Pa-
tryk Ważyński.
Po zakończeniu spotkania de-
legacja kombatantów pojecha-
ła złożyć kwiaty i zapalić zni-
cze przy pomniku Leona Wen-
ty w Skrzeszewie – pierwszej 
ofiary drugiej wojny na terenie 
gminy Sierakowice.
/raf/

Fo
t.

 U
G

 S
ie

ra
ko

w
ic

e

Co roku w wielu miejscowościach w całej Polsce (i nie tylko, bo akcja organizo-
wana jest także za granicą) odbywa się Narodowe Czytanie. Wydarzenie zorgani-
zowano także w gminie Przodkowo. 

Narodowe Czytanie 
w Pomieczynie

7 września w Szkole Podstawo-
wej w Pomieczynie odbyło się 
Narodowe Czytanie z udziałem 

wielu zaproszonych gości. Z list 
zaproponowanych nowel wybra-
no ,,Dym” Marii Konopnickiej. 

W sali gimnastycznej zebra-
li się uczniowie wraz z rodzica-
mi nauczyciele oraz zaproszeni 

goście. Katarzyna Markowska 
w imieniu Andrzeja Wyrzykow-
skiego, wójta gminy Przodkowo, 
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powitała wszystkich uczestni-
ków i słuchaczy. Następnie list 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
przeczytał wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich. Nauczycielki 
z pomieczyńskiej szkoły przy-
bliżyły zebranym życiorys Ma-
rii Konopnickiej - Maria Krauza 
zrobiła to w języku kaszubskim, 
Teresa Socha w języku polskim. 
Następnie zaproszeni goście 
wraz z Violettą Karnowską, dy-
rektorem placówki, zaczęli czy-
tać nowelę na głos. Zgromadze-
ni mogli śledzić tekst w poda-
rowanych przez wojewodę po-
morskiego książkach. 

Gdy czytanie dobiegło końca, 
uczniowie podziękowali czytają-
cym gromkimi brawami i kwiata-
mi. Odśpiewani również ,,Sto lat” 
Małgorzacie Bielang, Pomor-
skiemu Kuratorowi Oświaty, któ-
ra obchodziła tego dnia urodzi-
ny i również zaszczyciła szkolną 
społeczność swoją obecnością.
Następnie wszyscy udali się 
na plac przed szkołę, gdzie na 
dzieci czekały atrakcje. Piknik 
„500++” zorganizowano dzięki 
wsparciu władz gminy i dużemu 
zaangażowaniu rodziców i stra-
żaków z OSP w Pomieczynie.
/SP w Pomieczynie/
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możliwość transportu, tel. 506 250 
477

SPRZedaM rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

BeCZKi plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

KUPię tarcze zębate, widiowe fi 125, 
180, tel. 692 486 567

PłUG trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

ROZSieWaCZ KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

PRaSa FERGUSON, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

NIERUCHOMOŚCI

SPRZedaM

WYNaJMę

POSZUKUJę WYNaJĄĆ

POSZUKUJę wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo, w rozsąd-
nej cenie, tel. 605 966 593

KUPię

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

MOTORYZACJA

SPRZedaM

PiaGGiO/VeSPa Ciao, skuter, 
1os., 2T, 1995r., czarny, cena: 1666 
zł, Sopot tel. 574 797 077

KUPię

KUPię Piaggio/Vespa LX 125/150 
cm. używany, z salonu, 3-7 l., 
Tczew, tel. 574 797 077

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 

SPRZedaM telefon nokia 81104 
4g, nowy, pudełko, akcesoria, 170 
zł, tel. 723 851 645

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

DAM PRACĘ

SZUKaM Pani z Wejherowa do pro-
wadzenia korespondencji. Wyma-
gania: wyrazisty charakter pisma, 
dyspozycyjność, emerytka lub ren-
cistka. Kontakt: 669 869 837.

TOWARZYSKIE

WdOWa pozna Pana od 65 do 70 
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

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

SłOMa w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 

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 rehabilitacyjny, 
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 Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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Bardzo udany sezon mają za 
sobą koszykarki z klubu UKS 
BAT Kartuzy. Wywalczyły 
srebrny medal Mistrzostw 
Polski U16, zdobyły czwarty 
raz z rzędu trzecie miejsce 
w klasyfikacji „Najlepszy klub 
młodzieżowy na Pomorzu” 
w punktacji wojewódzkiej, 
mogą poszczycić się jesz-
cze wieloma indywidualnymi 
wyróżnieniami. Trzy zawod-
niczki w kadrze wojewódzkiej 
- Nicola Litwin, Agnieszka 
Kusiak, Julia Brzeska - wy-
walczyły brązowy medal na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży; medale wycho-

wanek - brązowy w kategorii 
U22 z drużyną AZS AJP Go-
rzów Wielkopolski Kingi Po-
tracy, złoty w kategorii U18 
z drużyną GTK Arka Gdynia 
Aleksandry Ustowskiej i Ali-
cji Płotki, srebrny w katego-
rii U18 z drużyną Sportowa 
Politechnika Gdańsk Anny 
Adamczyk, Agaty Piastow-
skiej i Dominiki Grzenko-
wicz, reprezentowanie Polski 
przez Agatę Makurat w Mi-
strzostwach Europy w Ko-
szykówce U16.
W nadchodzącej rywaliza-
cji w ramach Pomorskiej Ligi 
Koszykówki na boisku będzie 

można zobaczyć aż siedem 
drużyn kartuskiego klubu.
- Po obozie sportowym przy-
szedł czas na mecze przed-
sezonowe – mówi Arkadiusz 
Blok z UKS BAT Kartuzy. 
- Najbardziej utytułowana 
drużyna w klubie - rocznik 
2004 z trenerkami Moniką 
Tomaczkowską i Magdaleną 
Makurat - rozpocznie gry od 
turnieju w Rydze. 
Młodsze koleżanki z roczni-
ka 2007 już pierwszy turniej 
ma za sobą. W Gdyni odbył 
się Turniej Koszykówki im. 
Małgorzaty Dydek. W pierw-
szy meczu kartuska drużyna 
pokonała KSKK Koszalin 59 
- 45 , w kolejnym gospody-
nie GTK Arka Gdynia 44 -22 
i w niedzielę o złoty medal 
spotkał się z TRUSO Elbląg.
Ta sama drużyna już w przy-
szły piątek 27 września bę-
dzie gospodarzem turnieju 
im. Aliny Labudy rozgrywa-
nego w SP nr 5 w Kartuzach. 
Mecze ligowe rozpoczną się 
na początku października 
i potrwają do końca marca. 
Po tym okresie najlepsze 
cztery drużyny rywalizować 
będą na szczeblu central-
nym w ćwierćfinałach, pół-
finałach i najlepsze druży-
ny kończą sezon w Finałach 
Mistrzostw Polski. 
/raf/

Kto przybył w deszczową po-
godą na miejski stadion w Lę-
borku, nie mógł narzekać na 
brak piłkarskich emocji. Pogoń 
Lębork podejmowała Cartusię 
Kartuzy. Jak zgodnie stwier-
dzili obserwatorzy po spotka-
niu, był to miły dla oka piłkar-
ski pojedynek ze zmieniającym 

się jak w kalejdoskopie wyni-
kiem, wieloma bramkami i sy-
tuacjami podbramkowymi.
W mecz lepiej weszli goście i to 
oni mieli więcej okazji strzelec-
kich w pierwszej części spotka-
nia. Ostrzeżeniem dla gospoda-
rzy była akcja sam na sam Paw-
ła Rypla w 18 minucie, kiedy to 

Labuda z trudem wybił piłkę na 
róg. W 25 minucie Rypel się już 
nie pomylił i uderzył celnie po 
serii precyzyjnych podań za-
wodników Cartusi w okolicach 
pola karnego Pogoni.
Stracona bramka podziałała dla 
Pogonistów motywująco. Po pół 
godzinie gry Jeruć przepchnął 

się w środku pola przez obroń-
ców gości i uderzył celnie. Dwie 
minuty później – kolejny gol 
Wiktora Miotka. Wcześniej piłkę 
przebił kapitan Musuła, a mło-
demu skrzydłowemu nie pozo-
stało nic innego niż zamknąć 
uderzeniem dogranie z boku. To 
był czas, gdy Pogoń wypraco-

wała sobie dużą przewagą. 
Niedługo po zmianie stron 
w polu karnym faulował Labu-
da, za co obejrzał żółty kartonik. 
Rzut karny na remisową bram-
kę 2:2 zamienił Marcin Adamkie-
wicz. 63 minuta to świetna sytu-
acja Miszkiewicza i Iwańskiego. 
Po uderzeniu tego drugiego pił-
ka minimalnie minęła słupek.
Zwycięstwo w 79 minucie dał 
Gracjan Miszkiewicz. Po ude-
rzeniu z głowy z asysty Atanac-
kovicia piłka przekroczyła linię 
bramkową i wyszła w pole. Sę-
dzia nie miał wątpliwości wska-
zując na środek boiska.
- Pogoń Lębork popełniła dwa 
błędy w defensywie, my popeł-
niliśmy trzy i przegraliśmy mecz 
– mówi Błażej Adamus, trener 
Cartusi. - Niestety ponosimy 
drugą porażkę. Jedynie pocie-
szające jest to, że odrobiliśmy 
lekcję z zeszłego tygodnia, bo 
nie straciliśmy żadnej bramki ze 
stałego fragmentu gry.
- Każdy z kibiców, który przy-
szedł na mecz, z pewnością 
był zadowolony z tylu bramek 
– dodaje Marcin Adamkiewicz, 
zawodnik Cartusi. - Wynikało 
to też z tego, że obie drużyny 
popełniło dużo błędów w de-

fensywie. Dzisiaj gospodarze 
popełnili o jeden błąd mniej. 
Przede wszystkim był to mecz 
walki, bez względu na warunki 
jakie panowały i można powie-
dzieć, że błędy zadecydowały 
o tym, że drużyna z Kartuz jest 
bez punktów.
/raf/

Od 2016 roku w Cetniewie 
przeprowadzono inwesty-
cje, których łączna wartość 
przekroczyła 5 mln zł. Które 
z przeprowadzonych zadań 
były najważniejsze?

Największą inwestycją była 
przebudowa budynku inter-
natu sportowego „Albatros”. 
W ramach prac przeprowa-
dzono wymianę podłóg, sufi-
tów oraz poprowadzono nowe 
instalacje kablowe. Wartość 
zadania wyniosła ponad 2 mln 
zł. Kolejną inwestycją, któ-
ra wzbogaciła ofertę nasze-
go Ośrodka, był zakup wypo-
sażenia sportowego cardio. 
Sporym wyzwaniem było np. 
wytłumienie hali do podno-
szenia ciężarów. Udało nam 
się znaleźć skuteczne rozwią-
zanie i wdrożyć je. Inwesty-
cja została doceniona przez 
sportowców, zyskując rozgłos 
wśród zarządzających podob-
nymi obiektami. Innym, bar-
dzo ważnym przedsięwzię-
ciem było wykonanie przyłą-
cza instalacji gazowej. 

Starają się Państwo nie tyl-
ko przeprowadzać inwesty-

cje, ale i doposażać. Jakie 
urządzenia sportowe ostat-
nio trafiły na wyposażenie 
Ośrodka?

W ostatnim czasie zakupili-
śmy specjalistyczne wyposa-
żenie hali szermierki i sprzęt 
do siatkówki. Staramy się 
systematycznie doposażać, 
bo z naszej oferty korzysta-

ją m.in. Polski Związek Lekkiej 
Atletyki, Polski Związek Zapa-
śniczy, Polski Związek Podno-
szenia Ciężarów, Polski Zwią-
zek Szermierczy, Polski Zwią-
zek Bokserski, Polski Związek 
Koszykówki, Polski Związek 
Judo, czy też kadry narodowe 
niepełnosprawnych w teni-
sie stołowym, szermierce oraz 
rugby na wózkach.

Ważny jest nie tylko sprzęt, 
ale i odpowiednie zaplecze. 
Z jakiej bazy mogą korzystać 
sportowcy w Cetniewie?

Ofertę w zakresie sportu wy-
czynowego realizujemy na ba-
zie specjalistycznej infrastruk-
tury sportowej, tj. hali interdy-
scyplinarnej, małej hali spor-
towej, hali do judo i zapasów, 
hali do podnoszenia ciężarów 
i profesjonalnej siłowni, a także 
hali do szermierki, boisk piłkar-
skich, boiska do piłki plażowej, 
rzutni do rzutu młotem, dys-
kiem oraz pchnięcia kulą, kry-
tej pływalni, a także kortów te-
nisowych. Takie zaplecze daje 
nam ogromny potencjał. Wciąż 
pracujemy nad rozbudową 
oferty treningowej w oparciu 
o zmieniające się trendy oraz 
oczekiwania kolejnych grup 
i pokoleń zawodników. W tym 
miejscu warto też zaznaczyć, 
że „Cetniewo” to nie tylko bu-
dynki i boiska. To również po-
nad 10ha terenów zielonych 
i baza hotelowa z 352 miejsca-
mi noclegowymi. 

Podczas rozgrywek 7. kolejki IV ligi Pogoń Lębork pokonała na swoim boisku Cartusię Kartuzy. W wyrównanym meczu padło łącznie 5 bramek. 

Wrócili z Lęborka bez punktów

Siedem drużyn 
w pomorskiej lidze

„Cetniewo” to nie 
tylko budynki i boiSka

aż siedem drużyn UKS BaT 
Kartuzy wystartuje w tym sezonie 
w Pomorskiej Lidze Koszykówki.

Rozmowa z Michałem Kowalskim, dyrektorem 
Centralnego Ośrodka Sportu – OPO Cetniewo.

Fot. UKS BAT Kartuzy
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7. kolejka iV ligi:
Pogoń Lębork – Cartusia Kartu-
zy 3:2 (2:1)
bramki: 0:1 Rypel (’25), 1:1 Jeruć 
(’30), 2:1 Miotk (’32), 2:2 Adam-
kiewicz (’52 k.-), 3:2 Miszkiewicz 
(’79)
Pogoń: Labuda - Kliński, Ko-
stuch, Siłkowski, Kochanek, Mu-
suła (’74 Dobek), Jeruć, Iwań-
ski (’69 Kwasnik), Atanacković 
(‘90+1 Janowicz), Miotk (’84 Mi-
chor), Miszkiewicz
Cartusia: Babiński – Jankowski, 
Mach (’46 Raulin), Dawidowski, 
Turowski (’82 Sierszyński), Kuss, 
Ustowski (’69 Wenta), Adamkie-
wicz, Zapora, Bodzak, Rypel
żółte kartki: Jeruć, Labuda – 
Adamkiewicz
sędziowie: Krzysztof Kochel, 
Adam Kwapisiewicz, Mateusz 
Stępniak
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