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„Przodkowski Team”
GMINA PRZODKOWO | Pod taką nazwą mieszkańcy Przodkowa reprezentowali Gminę w największej 
biegowej imprezie północnych Kaszub.

W sezonie 2021 w biegach „Kaszuby biegają” 
drużyna uczestniczyła w 12 niezależnych bie-
gach, na dystansach ok 10 km w miejscowościach 
takich jak: Sierakowice, Przyjaźń, Somonino, 
Kartuzy, Czarna Dąbrówka, Bąkowo, Szemud, 
Swornegacie, Gniewino, Chmielno, Żarnowiec, 
Lipusz. Tam zespół promował Gminę Przodkowo 
a zawodnicy stawali często na podium w poszcze-
gólnych biegach.

Ostateczna klasyfikacja zakończyła się dla za-
wodników następująco.

Kobiety:
w kategorii 30 open - 4 miejsce w swojej kategorii •	

wiekowej zajęła Sylwia,
w kategorii 13 open - 2 miejsce w swojej kategorii •	

wiekowej zajęła Magdalena.
Mężczyźni:

w kategorii 79 open – 13 miejsce zdobył Piotr ,•	
w kategorii 52 open - 6 miejsce zajął Dominik,•	
w kategorii 44 open - 5 miejsce zdobył Tomasz,•	
w kategorii 18 open - 2 w kategorii wiekowej był •	

Damian.
Z powodu epidemii koronawirusa Gala zakoń-

czenia biegów została przesunięta. Na nią zawod-
nicy oczekujemy z niecierpliwością.

Źródło: UG Przodkowo

Konkurs ogłoszono 10 stycznia 2022 
roku a ostatecznym terminem składania 
ofert był dzień 7 lutego br. Konkurs obej-
mował 3 obszary działalności:

„Kultura i sztuka” w którym przyjęto na-
stępujące działania priorytetowe:

organizowanie imprez kulturalnych na •	
terenie Gminy Przodkowo,

reprezentacja osiągnięć kulturalnych •	
w kraju i za granicą,

kultywowanie i rozwój szeroko pojętej •	
kultury kaszubskiej w tym literatury, mu-

zyki, tańca i sztuki rękodzielniczej,
organizacja imprez kulturalnych, kon-•	

kursów, przeglądów mających na celu 
rozwijanie poczucia przynależności do 
regionu Kaszub,

działanie i rozwój chórów, zespołów •	

tanecznych i wokalno - instrumentalnych 
oraz orkiestr na terenie Gminy.

„Turystyka i aktywny wypoczynek”:
-upowszechnianie turystyki kwalifi-•	

kowanej wśród mieszkańców ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych w tym także osób niepeł-
nosprawnych,

organizacja imprez o tematyce tury-•	
stycznej i krajoznawczej,

wydawanie niskobudżetowych prze-•	
wodników, informatorów, folderów i map 
turystycznych z zakresu krajoznawstwa 
i turystyki na terenie Gminy,

projekty promujące ożywienie miejsc •	
atrakcyjnych turystycznie i rozszerzenie 
oferty turystycznej Gminy,

wytyczanie i znakowanie tras tury-•	
stycznych na terenie Gminy,

opracowanie lokalnego produktu tu-•	
rystycznego.

„Kultura fizyczna, sport i rekreacja”, 
w którym przyjęto następujące działania 
priorytetowe:

upowszechnianie kultury fizycznej , •	
sportu i rekreacji, realizowane przez or-
ganizowanie imprez rekreacyjnych i spor-
towych o zasięgu lokalnym i ponadlokal-
nym, w tym dla osób niepełnosprawnych,

wypoczynek dzieci i młodzieży w tym •	
organizowanie aktywnych form wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży podczas fe-
rii szkolnych i w czasie wolnym od zajęć,

szkolenie i współzawodnictwo sporto-•	
we dzieci i młodzieży,

szkolenie i współzawodnictwo sporto-•	
we osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań  zgłosiło 10 
organizacji, które łącznie złożyły 23 pro-
jekty. Wszystkie otrzymały dofinansowa-
nie. Na ich realizację Gmina przeznaczyła 
60 tys zł.

Podczas środowego spotkania, które 
miało miejsce w Urzędzie Gminy , umo-
wy uroczyście podpisano i wręczono na-
stępującym organizacjom:

KGW „Hopowianki” – 3 projekty,•	
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły •	

w Czeczewie – 4 projekty,
-KGW Tokary – 3 projekty,•	
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych •	

„Jezioranki”- 2 projekty,
Stowarzyszenie na rzecz Kultury Ka-•	

szubskiej „Na Kraju” – 4 projekty,
Stowarzyszenie Klub Sportowy •	

„Przodkowskie Morsy”- 2 projekty,
OSP w Kłosowie – 2 projekty,•	
Polski Związek Niewidomych Okręg •	

Pomorski - 1 projekt,
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzi-•	

kich Zwierząt – 1 projekt,
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga •	

w Pomieczynie – 1 projekt.
Łączna wartość podpisanych umów – 59 
820 zł.

Źródło: UG Przodkowo

Podpisano umowy z organizacjami
GMINA PRZODWO | Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski spotkał się w środę z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które w tym 
roku przystąpiły do ogłoszonego przez Gminę konkursu dla OPP.
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Umowę podpisano w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach. W spotkaniu 
uczestniczyli: Wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich, Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa, Przewodniczący Rady Powiatu Kar-
tuskiego Mieczysław Woźniak, Wicesta-
rosta Piotr Fikus oraz pozostali Członko-
wie Zarządu Powiatu Kartuskiego, a także 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Kartuzach Paweł Witkowski.

-To bardzo dobra wiadomość dla nas 
wszystkich, bo każdy z nas może w tym 
szpitalu potrzebować pomocy. Wspólnie 
z Radą Powiatu Kartuskiego przyjęliśmy 
za priorytet podniesienie standardów 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartu-
zach, w trosce o zdrowie mieszkańców na-
szego powiatu i nie tylko, bo z jego usług 
korzysta całe Pomorze.

Szpital, którego oddziały na co dzień 
są tak bardzo obciążone, powinien być 
wyposażony w sprzęt nowoczesny i nie-
zawodny. Cieszę się, że udało się roz-
wiązać kolejny problem dzięki środkom 
rządowym.

Dziękuję więc za ogromną życzliwość 
i otwartość wojewodzie pomorskiemu 
Dariuszowi Drelichowi. Wspólnie udało 
nam się rozwiązać tak ważne dla pacjen-
tów naszego szpitala kwestie, w tym zakup 
nowoczesnych karetek, czy też powstanie 
centralnej sterylizatorni.

Musimy też pamiętać, że stoimy także 
przed nowymi wyzwaniami, mającym 
istotny wpływ na dalszy rozwój kartu-
skiego szpitala. W planach inwestycyj-
nych na lata 2022-2023, o których re-
alizację zabiegamy, widnieją: powstanie 
pracowni diagnostycznej, wybudowanie 
łącznika pomiędzy budynkami szpitala, 
przebudowa oddziału chorób wewnętrz-
nych, wybudowanie szkoły rodzenia oraz 
pozostałe prace adaptacyjne i budowla-
ne. Mam nadzieję, że i na te istotne in-
westycje uda nam się pozyskać dofinan-
sowanie– podkreślił Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kar-
tuzach otrzyma łączne dofinansowanie 
w wys. prawie 4,8 mln złotych, z czego:

3 013 000 zł – zostanie przeznaczone na 
zakup tomografu komputerowego,

996 000 zł – zakup aparatu cyfrowego 
RTG,

290 000 zł – zakup aparatu do USG 
z głowicami - liniową, sektorową (TTE), 
przezprzełykową (TEE),

140 000 zł – zakup aparatu USG do ka-
niulacji naczyń,

330 000 zł – zakup przenośnego aparatu 
RTG.

Zakup tak specjalistycznego sprzętu 
umożliwi z dużą dokładnością skano-
wanie ciała. Ułatwi to stawianie pra-
widłowej diagnozy oraz usprawni pro-
ces leczenia pacjentów, w tym także ze 
schorzeniami wynikającymi z przebyte-
go zakażenia koronawirusem.

Z usług kartuskiego szpitala w 2020 
roku skorzystała łącznie niebagatelna 
liczba prawie 46 tys. osób. W związku 
z panującą w ostatnich dwóch latach 
pandemią COVID-19, znacznie zwięk-
szyła się liczba pacjentów z kilku ościen-
nych powiatów.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

ZaprZyjaźnione powiaty Z wiZytą edukacyjną w kartuZach
powiat | w dniach 22-24 marca powiat kartuski gościł uczestników konferencji edukacyjnej w ramach wizyty partnerskiej powiatów: łowickiego, poznańskiego, świdnickiego, tatrzań-
skiego i kartuskiego. wydarzenie skierowano do dyrektorów szkół, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę w samorządzie oraz liderów samorządów terytorialnych.

Przypomnijmy, że Powiat Kartuski 
na podstawie umów partnerskich 
współpracuje z powiatem łowickim, 
poznańskim, świdnickim i tatrzań-
skim. Zaprzyjaźnione powiaty 
podejmują wspólne działania 
m.in. w obszarach takich jak m.in. 
oświata i edukacja, kultura i sport, 
ekologia i ochrona środowiska natu-
ralnego, zarządzanie kryzysowe, 
promocja, ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna. Taka forma współpracy 
służy dodatkowo nawiązywaniu 
i pogłębianiu kontaktów pomiędzy 
podmiotami i instytucjami działają-
cymi na terenie regionów. Właśnie 
temu przyświecała zorganizowana 
w dniach 22-24 marca w Kartuzach 
konferencja edukacyjna partner-
skich powiatów.
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie 

oraz napływ migrantów do Polski, 
niewątpliwie wiążą się z wyzwania-
mi dla polskiej edukacji. Minister-
stwo Nauki i Edukacji zabrało już 
głos w tej sprawie. Ustalone zostały 
zasady przyjęcia obcokrajowców 
do szkół, wskazano także działania 
pomocowe jakie zostały podjęte 
w ramach wsparcia ukraińskich 
uczniów, np. dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z języka polskiego. 
Zostaną także utworzone tzw. 
oddziały przygotowawcze. Rodzice 
i ich dzieci, powinni mieć zapew-
nioną pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczną aby lepiej poradzić 
sobie z trudnym doświadczeniem 
migracyjnym. To właśnie te istotne 
tematy zostały szczegółowo omó-
wione przez ekspertów podczas 
konferencji.

Nie zabrakło też czasu na od-
wiedzenie szczególnego miejsca, 
zwłaszcza w kontekście aktualnych 
wydarzeń na Ukrainie, mianowi-

cie Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.
Organizatorzy mają nadzieję, że 
podnoszone tematy, problemy prze-

niosą się na dyskusje w konkretnych 
placówkach i samorządach.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ, SIEDLISKOWĄ, 
REKREACYJNĄ W OKOLICY LASU, JEZIORA

tel: 575-266-455

Ogromne dofinansowanie dla 
szpitala powiatowego

POWIAT | Powiat Kartuski otrzymał prawie 5 mln złotych 
rządowego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego 
Centrum Zdrowia.
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SamorZądy wSpólnie na rZecZ ukrainy
powiat | Samorządy natychmiast zareagowały na prośby narodu ukraińskiego o po-
moc. w siedzibie Starostwa powiatowego w kartuzach, 1 marca, odbyło się spotkanie 
włodarzy gmin z powiatu kartuskiego ze Starostą kartuskim Bogdanem Łapą.

Wojna, która od kilku tygodni rozlewa się 
po Ukrainie nie pozostaje bez wpływu na 
Polskę i Polaków. Szeroki odzew społe-
czeństwa polskiego budzi podziw i wiarę 
w ludzi. Echa wojny toczącej się na Ukra-
inie dotarły, także do powiatu kartuskiego. 
Coraz większa liczba uchodźców napływa 
także na nasz teren. Celem spotkania było 
zorganizowanie szybkiej i efektywnej po-
mocy dla osób przybywających z Ukrainy.
-Powiat Kartuski ma taką rolę, że zarządza 
kryzysem, w tym zakresie współpracujemy 
z Wojewodą i posiadamy miejsca wyzna-

czone dla uchodźców z Ukrainy. Prócz tych 
wyznaczonych przez Wojewodę, w bazie 
danych mamy wiele osób, które zgłosiły 
chęć udostępniania swoich mieszkań i po 
naradzie z przedstawicielami gmin ta baza 
zostanie scalona. W ten sposób będziemy 
mogli zapewnić uchodźcom bezpieczeń-
stwo oraz pomoc socjalną, medyczną, 
a w przyszłości na pewno także oświatową. 
Stworzymy centrum koordynacyjne, które 
będzie kierowało konkretną pomoc.– wyja-
śnia Starosta Kartuski Bogdan Łapa.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

POWIAT | W powiecie kartuskim, tak jak w całym kraju, mieszkańcy solidaryzują się z obywatelami Ukrainy, których państwo zaatakowała Rosja. Nie są to 
tylko puste słowa, ale czyny i realna pomoc, która trafia zarówno do uchodźców docierających do Polski lub jeszcze przebywających na granicy, jak i tych, 
którzy zostali w ojczyźnie, by walczyć o jej niepodległość.

Na facebookowych profilach organiza-
cji społecznych, szkół, sołectw, firm i osób 
prywatnych z terenu naszego powiatu ogła-
szane są lawinowo kwesty, m.in. dla osób, 
które trafiają z Ukrainy na Pomorze. Zbiórki 
odbywają się też w wyznaczonych miejscach 
w gminach. Trudno je wszystkie zliczyć, ale 
jedno jest pewne - ludzi o dobrym sercu, 
którzy wsparli akcje, jest wielu, a finał prze-
rósł oczekiwania ich organizatorów.

Na prośby o pomoc pogrążonej w wojnie 
Ukrainy nie pozostały obojętne kartuskie 
samorządy. Powiat kartuski od wielu lat 
współpracuje z rejonem śniatyńskim. Sta-
rosta Kartuski Bogdan Łapa zorganizował 
nadzwyczajne spotkanie wójtów i burmi-
strzów w sprawie możliwości udzielenia 
pomocy zaprzyjaźnionemu rejonowi. 
W jego wyniku włodarze wszystkich gmin 
powiatu jednomyślnie, pozytywnie zare-
agowali na prośby ukraińskich samorzą-
dowców. Łącznie 350 tys. zł przeznaczono 
na zakup niezbędnego sprzętu, m.in. agre-
gatów prądotwórczych, leków, sprzętu dla 
śniatyńskiego szpitala, radiostacji, pilarek 
spalinowych, kurtek, butów terenowych 
i odzieży myśliwskiej. Starosta uzgod-

nił z Burmistrzem Śniatynia Anatolijem 
Shumko, że przekazanie towarów odbędzie 
się to na zasadzie glejtu z obwodu iwano-
frankiwskiego. Dzięki temu na granicy 
polsko-ukraińskiej będzie możliwa wymia-
na tych darów. Transport wyruszył w drogę 
w piątek 4 marca w późnych godzinach po-
południowych i szczęśliwie dotarł do celu.

Godne podziwu jest to, że mieszkańcy 
powiatu kartuskiego – zarówno instytu-
cjonalnie, jak i za pośrednictwem inicja-
tyw oddolnych – nie pozostają obojętni 
na bestialstwo wojny na Ukrainie. Dzięki 
solidarności wszystkich samorządów po-
wiatu kartuskiego oraz osób prywatnych 
o wielkich sercach udało się przekazać po-
moc naszym przyjaciołom w Ukrainie. 

-Szczególne podziękowania kierujemy do 
właściciela Firmy Usługowo Budowlanej 
z Wygody Sierakowskiej Witolda Cyger-
ta oraz Kazimierza Woźniaka, właściciela 
firmy Elwoz ze Szklanej, którzy dosłownie 
w jednej chwili zdecydowali o podjęciu 
się transportu. Na własny koszt, osobiście 
i z udziałem swoich pracowników dostar-
czyli pomoc na granicę polsko-ukraińską. 
Dziękujemy Andrzejowi i Tadeuszowi Bi-

gusom – właścicielom firmy BAT za udo-
stępnienie swojego magazynu. Na uznanie 
zasługuje także pani Maria Szczepańczuk – 
kierownik szpitalnej apteki, która z niezwy-

kłym zaangażowaniem nadzorowała prace 
związane z przekazaniem wyposażenia sali 
operacyjnej. Wszystkim zaangażowanym 
w akcje, a niewymienionym z imienia i na-

zwiska bardzo, bardzo dziękujemy! - infor-
muje Starostwo Powiatowe.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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Mieszkańcy naszego powiatu 
solidarni z Ukrainą
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VIII Chmieleńskie Babki 
Wielkanocne
GMINA CHMIELNO | Po raz ósmy organizowany jest konkurs kulinarny VIII Chmieleńskie Babki Wielka-
nocne. Oprócz tego będą konkursy plastyczne i degustacje.

Celem konkursu babek jest przypomnienie oraz 
kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek 
wielkanocnych, wymiana doświadczeń kulinarnych, 
aktywizacja społeczności lokalnej, promocja lokalne-
go tradycyjnego wypieku oraz identyfikacja charakte-
rystycznych produktów regionalnych.

Uczestnik konkursu zgłasza swój udział na ad-
res Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20, 
83-333 Chmielno lub mailem – goksir@chmiel-
no.pl do dnia 7 kwietnia 2022 do godz. 16.00. 
Upieczoną babkę należy dostarczyć 10 kwietnia 2022 
r. w godz. 10:00-12:00 do Domu Kultury w Chmiel-
nie, gdzie będzie odbywało się całe wydarzenie. 
Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową 

od godz. 12:00 do 16:00.
W trakcie imprezy odbywać się będą też kon-

kursy na palmę wielkanocną oraz konkurs stołów 
wielkanocnych (dedykowany jest dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich).

W programie również występy artystów takich jak: 
Ramona Bistroń, Jarosław Andrejczuk z mamą Eu-
genią z Ukrainy oraz sekcja muzyczna GOKSiR pod 
przewodnictwem Piotra Jereczka.

Przygotowano również pokaz kulinarny, warsztaty 
dla dzieci pt. „Fabryka Pisanek”, pieczenie chlebków 
do święconki, kiermasz ozdób wielkanocnych.

Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia dostęp-
ne są w załączniku na stronie chmielno.naszgok.pl.

Źródło: chmielno.naszgok.pl
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w troSce o Spójność edukacyjną 
w praktyce SamorZądowej i SZkolnej
powiat | 17 marca w Zespole Szkół Zawodowych i ogólnokształcących w Żukowie odbyła 
się konferencja edukacyjna pn. „Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 
samorząd województwa pomorskiego 
oraz Powiat Kartuski.
W związku z bezprecedensową agresją 
zbrojną Rosji na Ukrainę, a co z tym 
związane trudną sytuacją uchodźczą 
w Polsce, główne tematy dyskusji 
koncentrowały się na kwestiach 
zorganizowania edukacji w Polskim 
systemie oświaty dla ukraińskich 
uczniów.

W powiecie kartuskim wciąż przybywa 
osób, które uciekły przed wojną 
w Ukrainie.
Według danych na 16 marca na 
terenie naszego powiatu, na zasadzie 
wolontariatu i przez wojewodę 
zakwaterowanych zostało 2415 osób.
Konferencja została objęta patronatem 
honorowym Starosty Kartuskiego 
Bogdana Łapy.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Rocznica śmierci 
Józefa Dambka
POWIAT | W dniu 6 marca br. mszą świętą w kościele parafialnym w Gołubiu rozpoczęły się obchody 
uroczystości 78 rocznicy śmierci kpt. Józefa Dambka. 

Komendanta głównego Tajnej Organizacji Wojsko-
wej Gryf Pomorski, największej pomorskiej organizacji 
podziemnej działającej w okresie II wojny światowej.
Wydawał również podziemny biuletyn „Gryf Pomor-
ski”, do którego pisał dużo różnych tekstów. Ważnym 
punktem w jego działalności był wywiad. Osobiście 
uczestniczył w zbieraniu informacji dotyczących nie-
mieckiego przemysłu zbrojeniowego na Pomorzu.

W uroczystości wzięli udział: Wicestarosta Piotr 
Fikus, Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego An-

drzej Leyk, Radny Powiatu Kartuskiego Stanisław 
Smętoch oraz pozostali zaproszeni goście. Po uro-
czystej mszy świętej zaproszone delegacje przeszły 
nad jezioro Dąbrowskie, miejsce w którym 78. lat 
temu rozstrzelano założyciela T.O.W. „Gryfa Po-
morskiego”. Pod krzyżem i pomnikiem odśpiewano 
hymn państwowy oraz złożono wiązanki. Po wystą-
pieniach gości odczytano Apel Poległych. CZEŚĆ 
I CHWAŁA BOHATEROM

źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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od kilku tygodni trwa intensywna 
kampania rządowa mająca na celu 
przekonanie polaków, że za pod-
wyżki cen prądu odpowiedzialna 
jest unia europejska.

– Faktycznie mamy do czynienia 
z zalewem takich propagandowych 
i fałszywych treści. Fakty są zupełnie 
inne. I mówią o tym zarówno przed-
stawiciele władz UE, jak i nasi krajowi 
eksperci. Niestety ten przekaz nie do-
ciera do szerokiej opinii publicznej, jak 
przekaz obozu władzy płynący z tysię-
cy bilbordów w całym kraju. Pamiętaj-
my, że wyprodukowano i opublikowa-
no je za nasze pieniądze. I to niemałe, 
bo w jednym z ogólnopolskich portali 
czytamy, że kampania kosztowała 12 
mln zł, a pieniądze na nią popłynęły ze 
spółek: Enea Połaniec, Enea Wytwa-
rzanie, PGE GiEK, Tauron Wytwarza-
nie, PGNiG Termika i Energa.

kto zatem podnosi nam rachunki 
za energię?

– Oczywiście dostawca, czyli fir-
ma energetyczna. Obecnie mamy 
do czynienia z rekordowo wysokimi 
marżami dostawców, których koszt 
równa się kosztowi wytworzenia prą-
du. Trudno znaleźć usprawiedliwie-
nie takiego stanu rzeczy. Natomiast 
koszt o którym mówi słynna już 
kampania billboardowa, czyli opłata 
za emisję gazów cieplarnianych w ra-
mach europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, to zupełnie 
inna kwestia. I na pewno nie jest to 
koszt stanowiący 60% ceny energii 
elektrycznej, jak sugerują billboadry. 

to jak jest z tą unią europejską?
– Trzeba zacząć od tego, że choć 

stawki za emisje gazów ustala Unia, 
to pieniądze z tej opłaty nie trafiają do 
Brukseli, lecz do polskiego budżetu. 
Tylko w ubiegłym roku budżet zyskał 
z tego tytułu 25 mld zł. Czyli ok. 650 
zł w przeliczeniu na każdego Polaka. 
I gdyby rząd dobrze gospodarował 
tymi pieniędzmi, a przede wszystkim 
gdyby już lata temu zdecydował się 
na transformację energetyczną i bar-
dziej ekologiczne źródła energii, dziś 
wzrost cen za emisję CO2 nie byłby 
dla nas istotnym problemem. Płacimy 
więc – najprościej mówiąc – za lata 
opieszałości naszego rządu.

inne kraje europejskie radzą sobie 
lepiej?

– W porównaniu z resztą Europy 
transformacja energetyczna przebie-
ga w naszym kraju dużo wolniej niż 
w innych państwach. Od 2005 r. emi-
sje CO2 – te za które płacimy - zmniej-
szyły się w Polsce jedynie o 8 proc. 
W tym samym czasie Rumunia zmniej-
szyła swoje emisje o 27 proc., Słowacja 
o 25 proc., a Czesi o 21 proc. Dawno 

już powinniśmy odejść od węgla na 
rzecz bardziej ekologicznych rozwią-
zań. Tymczasem rząd PiS to odwleka. 
I ciągle uparcie trzyma się węgla. 

no właśnie, w ciągu ostatnich 20 
lat polska wydała ponad bilion zło-
tych na import paliw kopalnych. 

– Zgadza się i to głównie z Rosji, 
od której przecież rząd PiS chce być 
(przynajmniej w żarliwych deklara-
cjach) niezależny. Co gorsza rząd nie 
tylko zwleka z modernizacją i trans-
formacją energetyczną, ale sam 
energetyce podstawia nogę. Przypo-
mnijmy choćby gigantyczne straty 
w skutek rozpoczętej i ostatecznie 
zawieszonej budowy nowego bloku 
węglowego w Elektrowni Ostrołęka. 
Rząd „wyrzucił w błoto” co najmniej 
1,3 mld zł. Albo zupełnie kuriozalne 
wydatki spółki Energa, która jest jed-
nym z fundatorów Polskiej Fundacji 
Narodowej. Fundacja za 100 mln zł 
miała promować Polskę w świecie, 
a skończyła kompletną klapą. Ta 
sama Energa straciła też 400 mln zł 
po tym, jak za rządów Beaty Szydło 
została zaangażowana w ratowanie 
polskich kopalń. Takie działania na 
pewno nie polepszają sytuacji ani sa-
mych spółek, ani też bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

co w takim razie można zrobić, 
żeby to poprawić?

– Szczerze mówiąc jesteśmy 
w kiepskim położeniu. Rząd PiS lata 
temu postawił jednostronnie na wę-
giel, na kilka lat poważnie zahamował 
inwestycje w lądowej energetyce wia-
trowej i opóźniał realizację programu 
budowy elektrowni jądrowej. Przez 
to, nasza gospodarka mocno odczu-
wa procesy zachodzące obecnie na 
rynku energii jak wzrost ceny węgla 
czy opłat za uprawnienia do emisji 
CO2. I teraz za to płacimy. Żeby po-
prawić sytuację Polska musiałaby 
szybko i zdecydowanie zmienić po-
litykę energetyczną. Jednak rządowi 
PiS najwyraźniej brakuje odwagi do 
takiej zmiany.

nawet jeśli moglibyśmy przy tym 
liczyć na wsparcie ze strony ue?

– Sęk w tym, że rząd wcale takiego 
wsparcia nie chce. Proszę zobaczyć – 
z jednej strony obecny obóz władzy 
wmawia nam, że to Unia jest winna 
podwyżkom cen energii, z drugiej – od 
pół roku blokuje przekazanie Polsce 
58 mld euro z Funduszu Odbudowy. 
58 miliardów! To kompletnie niezro-
zumiały, wręcz idiotyczny upór, na 
którym tracimy wszyscy. Tymczasem 
pieniądze unijne mogą realnie po-
prawiać sytuację energetyczną i my 
tu – na Pomorzu – doskonale o tym 
wiemy. Od 2007 roku wykorzystali-

śmy już ponad 1,1 mld zł ze środków 
unijnych na odnawialne źródła ener-
gii, termomodernizację, przebudowę 
sieci ciepłowniczych, czy energoosz-

czędne oświetlenie. Wszystko po to, 
by poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne naszego regionu i zmniejszyć 
zużycie energii. Jestem przekonany, 

że w jakiejś mierze złagodziło to 
naszym mieszkańcom i instytucjom 
skutki drastycznych podwyżek cen 
energii elektrycznej i gazu.

Kto nam podnosi rachunki za energię?
Czy faktycznie drastyczny wzrost cen prądu w ostatnich miesiącach to wina Unii Europejskiej? Dlaczego rząd manipuluje danymi? 
O tym, gdzie znikają co roku miliardy złotych przeznaczone na transformację energetyczną rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa pomorskiego. 

Fałszywa żarówka za 12 mln zł
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Spotkanie dotycZące linii pkm poŁudnie
Gmina Żukowo | w spotkaniu może uczestniczyć każda chętna osoba, po wcześniejszym 
zapisaniu się. powstała również specjalna strona informacyjna w sprawie linii kolejowej.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć 
w trybie online lub stacjonarnie, przy czym 
liczba miejsc na spotkaniach informacyj-
nych, stacjonarnych ze względu na warun-
ki pandemiczne została ograniczona do 50 
osób. Zapisy na spotkania możliwe będą 
poprzez stronę internetową dedykowaną 
spotkaniom informacyjnym (spotkania-p-
km-poludnie.pl), która została uruchomio-
na, aby informować w tej sprawie.
Zmiany w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, 
obejmujące południe regionu, w znacznej 
mierze odczują mieszkańcy gminy Żukowo. 
Samorząd aktywnie uczestniczy w spo-
tkaniach i ustaleniach dotyczących trasy. 
Być może jeszcze w tym roku aktywowane 
zostaną przystanki w Żukowie Zachodnim, 

Otominie (nowy), Starej Pile i Leźnie.
8 kwietnia o godzinie 17:00 w Szkole Pod-
stawowej w Niestępowie rozpocznie się 
spotkanie informacyjne w związku z roz-
poczęciem prac nad opracowaniem fazy II 
STEŚ dotyczącej linii PKM Południe.
- Dla naszych mieszkańców to przede 
wszystkim lepsza dostępność transportu 
kolejowego, co odczują przede wszystkim 
osoby dojeżdżające do pracy, szkół czy na 
studia – mówi Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski. – Jednocześnie 
zainteresowanych tematem zachęcam 
do udziału w spotkaniu, które 8 kwietnia 
o godzinie 17:00 odbędzie się w szkole 
podstawowej w Niestępowie.
Źródło: zukowo.pl

fot. zukowo.pl
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Przebudowa 
skrzyżowania
GMINA ŻUKOWO | W pierwszej połowie kwietnia rozpoczną się prace 
budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulicy Gdańskiej z ulicą 
Akacjową w Rębiechowie.

Prace te będą wykonywane przez ok. 4 tygodnie i mogą spowodować 
poważne utrudnienia w ruchu drogowym.Większa część prac budow-
lanych na tym odcinku będzie prowadzona w sposób pozwalający na 
zachowanie ruchu wahadłowego, jednak nie można wykluczyć czaso-
wego zamknięcia przejazdu w tym miejscu. Kierowanie ruchem po-
jazdów na czas budowy odbywać się będzie przy pomocy sygnalizacji 
świetlnej dostosowanej czterofazowej tj. dostosowanej do zmiennego 
ruchu pojazdów o różnych porach doby. Ponadto wyznaczone zostaną 
odpowiednio oznakowane objazdy.

Powyższe prace wykonywane są przez Gminę Żukowo w ramach 
projektu budowy węzła integracyjnego Rębiechowo.

-Przepraszamy za niedogodności, prosimy w miarę możliwości o 
zmianę codziennie pokonywanych tras samochodowych w tym okre-
sie i pamiętajmy, że sytuacja jest przejściowa i docelowo doprowadzi 
do znacznej poprawy sytuacji komunikacyjnej w tym rejonie naszej 
gminy. - informuje Urząd Gminy Żukowo.

Źródło: zukowo.pl

EDK rozpoczyna się Eucharystią o godz. 
20.00 w kościele pw. św. Marcina w Siera-
kowicach. Przed mszą świętą od godz. 18.30 
w domu katolickim będzie można odbierać 
pakiety startowe i zasięgnąć potrzebnych 
informacji. 

Każdy poruszający się po drogach pu-
blicznych ma obowiązek nosić elementy 
odblaskowe. Choć EDK ma charakter indy-
widualny, nie wolno zostawiać osób będą-
cych w potrzebie. Przed wyjściem z domu 
należy poinformować bliskie osoby o pla-
nach wyruszenia na EDK. Warto także zo-
stawić im mapę z trasą, na wypadek gdyby 
niemożliwy był dalszy marsz i trzeba było 
prosić ich o podwiezienie.

Każda osoba bierze udział w EDK na wła-
sną odpowiedzialność, a uczestnicy, którzy 
nie ukończyli 18 roku życia mogą pójść na 
EDK tylko pod opieką osób dorosłych.

Do pokonania trasy nocą należy się od-
powiednio przygotować. Przed wyjściem 
należy się wyposażyć w wydrukowaną 
mapę EDK i opis trasy. Koniecznie trzeba 
wziąć elementy odblaskowe, nieprzemakal-

ne buty, kurtkę przeciwdeszczową, ciepłe 
ubranie, czapkę i rękawiczki. Należy zabrać 
latarkę, dodatkowe baterie, naładowany 
telefon z aplikacją GPS. W plecaku powin-
ny się znaleźć drobne środki opatrunkowe 
i bandaż elastyczny. Nie wolno zapomnieć 
o prowiancie i wodzie. Dobrze byłoby za-
brać także czekoladę lub inne produkty wy-
sokoenergetyczne.

Do wyboru są trzy trasy: Niebieska 43 
km, Pomarańczowa 30 km i Żółta 30 km.

Trasa Niebieska: Sierakowice-Bukowo-Ka-
mienica Królewska-Leśniczówka Miracho-
wo- Kobylasz-Miłoszewo-Głusino-Sianowo.

Trasa Pomarańczowa: Sierakowice-Buko-
wo-Kamienica Królewska- Leśniczówka Mi-
rachowo-Nowa Huta-Staniszewo-Sianowo.

Trasa Żółta: Sierakowice, Mojuszewska 
Huta, Szklana, Borzestowo, Wygoda Łą-
czyńska, Kam. Szlachecka, Jagodowo, Sie-
rakowska Huta, Sierakowice.

By wziąć udział w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej należy zarejestrować się na stro-
nie www.edk.org.pl.

Źródło: edk.org.pl

Ekstremalna Droga 
Krzyżowa
GMINA SIERAKOWICE | Miarą EDK nie są kilometry, ale 
zmiana, która dokonuje się w człowieku. Początkiem trasy 
jest Kościół w Sierakowicach, a przed mszą będzie można 
nabyć pakiety startowe z rozważaniami.
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Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów uzależnień

GMINA STĘŻYCA | Rada gminy przyjęła program, który pomoże mieszkańcom rozwiązy-
wać problemy uzależnień.

Do zadań własnych gminy należy pro-
wadzenie działań związanych z profilak-
tyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych oraz integracją społeczną osób 
uzależnionych od alkoholu. Zadania te 
obejmują: - zwiększanie dostępności po-
mocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu, - udzie-
lanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie, - 
prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży, - wspoma-
ganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, - podejmo-
wanie interwencji w związku z narusze-
niem przepisów określonych w art. 131 
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakte-
rze oskarżyciela publicznego, Zadaniem 
gminy jest także przeciwdziałanie narko-
mani, które obejmuje: - zwiększanie do-

stępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, - udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, - prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywa-
nia problemów narkomanii, w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży, - wspomaganie 
działań instytucji, organizacji pozarządo-
wych i osób fizycznych, służących rozwią-
zywaniu problemów narkomanii, - pomoc 
społeczną osobom uzależnionym i rodzi-

nom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjal-
nej i kontraktu socjalnego.

Źródło: gminastezyca.pl

Gminne tancerki na krajowych miStrZoStwach
Gmina StĘŻyca | świetne przygotowanie tancerek zapewniło im kilka medali i miejsc finałowych.

Gminna Formacja Taneczna Jowita 
Dance Stężyca po raz kolejny miała 
możliwość reprezentować gminę na Kra-
jowych Mistrzostwach Polski IDO 2022 
w Warszawie, w których uczestniczyło 
około 1000 osób w różnych kategoriach 
wiekowych i tanecznych. Zawodniczki 
miejscowego klubu wywalczyła kilka 
medali oraz miejsc finałowych w Sporto-
wym Tańcu Nowoczesnym (DD):
II Vice Mistrzostwo Polski solo Adults 1B 
Karolina Sobolewska,
II Vice Mistrzostwo Polski duet Adults 1 
Marcelina Dułak Melania Kąkol,
VI miejsce duet Junior 1 Marianna Lepak 
Kinga Kołodziejczyk,
VII miejsce solo Adults 1A Marcelina 
Dułak,
VIII miejsce duet Adults 1 Maja Sitterlee 
Karolina Sobolewska.
-Oprócz wspaniałych osiągnięć warto 
wspomnieć o tancerkach, dla których 
były to pierwsze występy na Mistrzo-
stwach Polski lub progres względem 
roku poprzedniego. Królował taniec 

i emocje. Dziękujemy za wszystko trene-
rom, dzięki którym tancerki były w pełni 
przygotowane do corocznych zawodów 
mistrzowskich. - informuję Urząd Gminy 
Stężyca.
Źródło: gminastezyca.pl

fot. gminastezyca.pl

GMINA ŻUKOWO | Umowa na sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika na ul. Rolniczej w Baninie została podpisana. Chodnik będzie 
również z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
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Będzie nowy chodnik

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu 
rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie.

Dokumentację wykona firma WANIT s.c. Krzysztof 
Wiecki Adam Sawicki Projektowanie Dróg z siedzibą 
w Przodkowie. Koszt wyniesie 92 850,00 zł, całość 
z budżetu Gminy Żukowo, z części wyodrębnionej 
jako fundusz sołecki sołectwa Banino. Termin wyko-
nania mija we wrześniu tego roku.

Dokumentacja zakłada budowę jednostronnego 
chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż 
ul. Rolniczej, początek: od skrzyżowania ul. Rolniczej 
z ul. Lotniczą, koniec: na wysokości działki nr 160/13. 
Długość projektowanego chodnika ok. 980 mb, szero-
kość 2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej.

Źródło: zukowo.pl
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Hangar na sprzęt 
żeglarski
GMINA SOMONINO | Młodzież z pasją do żagli może już cieszy się 
z nowego hangaru na cały potrzebny im sprzęt.

Uczniowski Klub Sportowy Gryf w Goręczynie prowadzi od 2020 
roku szkółkę żeglarską, korzystając z gminnego sprzętu żeglarskie-
go – dziesięciu szkoleniowych łódek klasy Optimist. Zajęcia trwają 
przez cały sezon, obejmują przede wszystkim treningi na wodzie, 
prowadzone na Jeziorze Ostrzyckim, ale także teorię żeglowania, za-
sady bezpieczeństwa i naukę zasad pierwszej pomocy.

Klubowicze swoją bazę mają na terenie Centrum Integracji Społecz-
nej w Ostrzycach, gdzie pracują przy sprzęcie i wodują łódki w czasie 
treningów. W marcu stanął tutaj nowy metalowy hangar, który po-
mieści łódki wraz z całym sprzętem zapewniając wygodę użytkowania 
i ochronę przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi.

Źródło: somonino.pl

Nekrologi
i Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl 
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W trakcie badania u 7 lat dziewczynki oraz 9 letniego chłopca stwierdzo-
no urazy, między innymi w postaci krwawych wylewów odpowiadającym 
stłuczeniom na całym ciele, a u chłopca dodatkowo złamanie obojczyka. 
Stwierdzone obrażenia naruszyły u pokrzywdzonych czynności narządów 
ciała na czas powyżej 7 dni. Oboje rodzice zostali zatrzymani.

W oparciu o dokonane ustalenia prokurator zarzucił rodzicom popeł-
nienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa znęcania się fizycznego 
i psychicznego nad nieporadnymi ze względu na wiek dziećmi. Rodzice 
adopcyjni zastraszali dzieci powrotem do domu dziecka, ograniczali do-
stęp do jedzenia czy poniżali oraz stosowali obelgi wobec dzieci.

Oboje podejrzani odmówili złożenia wyjaśnień. Prokurator podjął decy-
zję o skierowaniu do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie obojga.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Znęcali się nad 
adoptowanymi 
dziećmi
POWIAT | Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie przemocy 
psychicznej i fizycznej stosowanej na dwójce dzieci przez rodziców 
adopcyjnych. Śledztwo wszczęto po zgłoszeniu przez szkołę.

Policjanci z kartuskiej komendy zatrzymali do kontroli 
drogowej bmw, którego kierowcą był 20-letni miesz-
kaniec powiatu kartuskiego, a wraz z nim podróżował 
22-latek. Funkcjonariusze zauważyli dziwne zachowanie 
mężczyzn w związku z tym sprawdzili trzeźwość kierow-
cy. Okazało się, że jest on trzeźwy. Mundurowi spraw-
dzili również mężczyzn pod kątem posiadania substancji 
niedozwolonych i znaleźli u nich około 90 gramów 
narkotyków, między innymi marihuanę. Policjanci zbada-
li 20-letniego kierowcę narkotestem, który wykazał, że 
mężczyzna jest pod wpływem amfetaminy. 20 i 22-latek 
zostali zatrzymani i przewiezieni do kartuskiej komendy. 
Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków za 
co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności, ponadto 20-
letni kierowca bmw stracił prawo jazdy.
Źródło: KPP Kartuzy

kierowca pod 
wpŁywem ZatrZymany
Somonino | młody kierowca i jego pasażer zostali 
zatrzymani w nocy do kontroli. podczas wykonywania 
czynności przez mundurowych, znaleźli oni przy obu 
mężczyznach nielegalne substancje. ponadto kierowca 
bmw był pod wpływem amfetaminy.

fot. KPP Kartuzy/archiwum

Funkcjonariusze z kartuskiej drogówki 
każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na 
drogach. Świadczą o tym między innymi 
częste działania takie jak: pieszy, trzeź-
wość, prędkość itp. Działania te mają na 
celu zwiększyć świadomość kierowców 
i przypominanie im o skutkach nadmier-
nej prędkości.

Policjanci z ruchu drogowego zatrzy-
mali przed godziną 14:00 do kontroli dro-
gowej w Somoninie pojazd marki BMW, 
którego 21-letni kierowca przekroczył do-
zwoloną prędkość. Na obowiązującej 50-
tce jechał z prędkością 85 km/k. Podczas 
czynności legitymowania okazało się, że 
mężczyzna nie posiada uprawnień do 
kierowania pojazdem. Otrzymał mandat 
karny w wysokości 800 zł za wykroczenie, 
ponadto zgodnie z nowym taryfikatorem 
oprócz mandatu w wysokości 500 zł za 
brak uprawnień, mundurowi sporządzili 

wniosek o ukaranie do sądu.
Kolejny kierowca został zatrzymany do 

kontroli drogowej w miejscowości Lni-
ska po godzinie 14:00. 45-letni miesz-
kaniec Gdańska, podróżując fordem 
przekroczył dopuszczalną prędkość o 33 
km/h. Podczas czynności służbowych 
wyszło na jaw, że nie ma on uprawnień 
do kierowania. Mężczyzna otrzymał 
mandat karny za popełnione wykrocze-
nie oraz jak w w. w. przypadku sporzą-
dzono wniosek do sądu.

Policjanci apelują o ostrożność na 
drodze. Apel kierowany jest również do 
każdego uczestnika ruchu drogowego. 
Szczególny apel kierowany jest do mo-
tocyklistów w związku ze zbliżającym się 
sezonem motocyklowym. Drogi publicz-
ne to nie są tory wyścigowe i należy prze-
strzegać na nich przepisów drogowych.

Źródło: KPP Kartuzyfo
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Wnioski do sądu za prędkość
POWIAT | Dwóch kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 30 km/h oprócz mandatu karnego będzie odpowiadać przed sądem bo nie 
posiadali oni uprawnień do kierowania. Najczęstsza przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość.
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Dyrektor 
Biblioteki 
przeszła 
na emeryturę

KARTUZY | Na zasłużoną emeryturę przeszła Kazimiera So-
cha, od 2002 r. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach.

Podziękowania oraz życzenia złożył na 
jej ręce Burmistrz Kartuz Mieczysław 
Grzegorz Gołuński wraz ze swoimi Za-
stępcami, p. Sylwią Biankowską i Wojcie-
chem Jaworowskim, jak również p. Alicją 
Szwabą, Skarbnikiem Kartuz oraz p. Da-
riuszem Lasem, Kierownikiem Wydziału 
Promocji i Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi Urzędu Miejskiego 
w Kartuzach.

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grze-
gorz Gołuński powołał na okres 5 lat na 
stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej im. Janusza 
Żurakowskiego w Kartuzach dra Piotra 
Smolińskiego, urodzonego w 1989 roku 
w Kartuzach, który z kartuską Książnicą 
jest związany od 2011 roku jako animator 
kultury oraz społecznik, zaś przez okres 
ostatnich 10 lat pełnił tam funkcję Prze-
wodniczącego Klubu Literatury i Sztuki 
im. Grażyny Pytki. Od 2017 roku współ-
pracował także z Muzeum Kaszubskim 

w Kartuzach i był pracownikiem Urzędu 
Miejskiego.

Piotr Smoliński zorganizował w ciągu 
ostatniej dekady wiele wydarzeń kultural-
nych na niwie lokalnej, m.in. trzykrotnie 
Kartuski Plener Artystyczny na Rynku – 
wspólnie z Burmistrzem Kartuz, Fundacją 
„Wspólnota Gdańska” oraz Stowarzysze-
niem WL4 Przestrzeń Sztuki. Na Rynku 
organizował także m.in. spektakl pt. Ham-
let czy wypał japońskiej ceramiki raku.

Za swoją pracę społeczną oraz naukową 
był nagradzany, m.in. Kartuską Skrą czy 
Nagrodą Specjalną Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. Był też stypendystą 
m.in. Ministra Kultury i Sztuki.

Piotr Smoliński jest wychowankiem prof. 
Stefana Chwina oraz kartuskiego malarza 
i poety Stanisława Zielińskiego (zm. w 2013 
roku). Współpracował przez wiele lat z do-
tychczasową dyrektor Biblioteki, p. Kazi-
mierą Sochą.

Źródło: kartuzy.pl
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Starty młodych pływaków
PŁYWANIE | Zawodnicy ze szkolnego klubu dopłynęli aż do podium zajmując trzecie i drugie miejsce. 
Rywalizacja toczyła się wśród ponad 200. dzieci.

Na 25 m pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, w swoich pierwszych startach w Lidze Wojewódz-
twa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat (pierwsza runda), 
wystartowała 15 osobowa reprezentacja jednych z naj-
młodszych zawodników klubu GKS Cartusia Kartuzy.

Uczniowie trzeciej klasy pływackiej, uczęszczający do 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach na co dzień tre-
nujący na pływalni „Nëczk”, w zawodach zmierzyli się 
z równolatkami z rocznika 2011 i 2012, z aż 17 pomor-
skich klubów. W zawodach zgłoszonych było w sumie 
231 zawodników. Zawody odbyły się bez udziału pu-
bliczności, jednak organizator zapewnił bezpośrednią 
transmisję wideo z przebiegu zawodów.

Dziesięciolatkowie rywalizowali na dystansie 50 

metrów stylem dowolnym i klasycznym.
Dziewczęta w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym 

w składzie: Marcelina Gołuńska, Weronika Kwiatko-
waska, Kinga Anders oraz Aleksandra Wójtowicz – 
wywalczyły bardzo wysoką trzecią lokatę, natomiast 
Filip Zdrojewski zdobył srebrny medal w starcie in-
dywidualnym w stylu klasycznym.

-Uczniowie podczas startów wykazali się dużym 
zaangażowaniem i bardzo dobrymi umiejętnościami 
technicznymi. Wyjazd na zawody został zorganizo-
wany dzięki wsparciu finansowemu sekcji pływackiej 
GKS Cartusia Kartuzy – dziękujemy. - informuje klub 
w swoich mediach społecznoścowych.

Źródło: GKS Cartusia Kartuzy - sekcja pływacka/fb
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Do Kostrzyna, na II Puchar Polski w zapa-
sach stylem klasycznym,trener Bartłomiej 
Pryczkowski zabrał ekipę 2w składzie 
Oliver Dobka kat 51 kg Karol Niklas kat 60 
kg Jakub Chlechowicz i Kamil Leik obaj 
kat.80 kg Paweł Janzen kat 110 kg Z tego 
składu najlepiej zaprezentowali się Oliver 
Dobka i Paweł Janzen zajmując w swoich 
kategoriach trzecie miejsca Pozostali 
Kamil Leik 20 miejsce Jakub Chlechowicz 
30 miejsce Karol Niklas 25-29 miejsce 
W punktacji klubowej GKS Cartusia zamy-
ka pierwszą dziesiątkę pośród 49 drużyn 
Po dwóch turniejach start w OOM zapew-
nili sobie się Oliver Dobka, Noe Wolski 
i Paweł Janzen kto jeszcze zdobył nomi-
nacje to okaże po z sumowanie punktów 
z dwóch turniejów eliminacyjnych.
Źródło: Gks Cartusia/fb

paweŁ janZen i oliver doBka na podium
ZapaSy | drugi puchar polski to jednocześnie ii eliminacja do oom mającej w kategorii 
kadet rangę mistrzostw kraju.
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Mecz w Kartuzach rozpoczął się od minuty ciszy 
ku uczczeniu pamięci zmarłego ojca trenera gości Se-
bastiana Czajka. Po tej smutnej chwili rozpoczął się 
ważny dla obydwu drużyn mecz, którym potrzebne są 
punkty w walce o utrzymanie w lidze. Goście z Sopo-
tu, to diametralnie przebudowany zespół w porówna-
niu z rundą jesienną, ale do spotkania po rozegraniu 
trzech wiosennych meczy zdołali zdobyć zaledwie 
jeden punkt remisując ze Sztormem Kosakowo. Kar-
tuzjanie z racji lepszego bilansu punktowego w bie-
żących rozgrywkach oraz z zajmowanego miejsca 
w tabeli byli zatem faworytem tego spotkania. Jak się 
ostatecznie okazało niebiesko-biało-czarni nie zawie-
dli i pewnie pokonali gości, choć o wynik spotkania 
trzeba było walczyć do samego końca meczu.

Spotkanie zgodnie z przewidywaniami lepiej roz-
poczęli gospodarze, którzy już w 5 minucie bliscy byli 
objęcia prowadzenia, ale ładnie zagraną piłkę przez 
Nikodema Buciora wzdłuż bramki nie zdołał do siat-
ki wepchnąć zamykający akcję Robert Radomski. 
W 25 minucie meczu po ładnym zagraniu Zbigniewa 
Bodzaka w polu karnym gości do piłki dopadł po-
nownie Michał Formella, który uderzył z pierwszej 
piłki z okolic 14 metra, ale tym razem gości od utraty 
bramki uratował słupek. Tymczasem niespodziewa-
nie w 36 minucie meczu goście obejmują prowadze-
nie. W tej sytuacji po stracie piłki przez Roberta Ra-
domskiego na połowie Ogniwa, goście wyprowadzili 
szybki kontratak, po którym zagranie skrzydłowego 
Ogniwa spod linii końcowej przed bramkę Cartusii 
wykończył nadbiegający tam napastnik gości Mate-
usz Ciecholiński, który przez nikogo nie pilnowany 
strzałem z pierwszej piłki nie dał szans bramkarzowi 
Cartusii Michałowi Bogdziewiczowi i wyprowadził 
Ogniwo na prowadzenie 0:1. Takim też wynikiem 
zakończyła się pierwsza połowa.

Druga połowa, podobnie jak pierwsza, rozpoczęła 
się od mocnych ataków dążących do wyrównania pił-
karzy Cartusii. Już w 50 minucie po kolejnym otwie-
rającym podaniu Zbigniewa Bodzaka, przed szansą 
zdobycia bramki stanął kolejny raz Michał Formella, 
który przez nikogo nie pilnowany próbował uderzyć 

z 11 metra, ale tym razem nieczysto trafił w piłkę 
i futbolówka poszybowała daleko obok słupka. Po 
strzeleniu bramki Kartuzjanie jeszcze mocniej zaata-
kowali i w 74 minucie meczu wyszli na prowadzenie 
2:1. W 82 minucie Kartuzjanie podwyższają prowa-
dzenie na 3:1. Od 85 minuty obie ekipy grały więc 
w okrojonym o jednego zawodnika składzie. Gdy już 
wszyscy oczekiwali ostatniego gwizdka sędziego, ten 
w 90 minucie spotkania podyktował rzut karny dla 
gości. Do „jedenastki” podszedł zatem strzelec jedy-
nej do tej pory bramki dla Ogniwa Mateusz Ciecho-
liński, który uderzył mocno w prawy róg bramkarza 
i choć golkiper Cartusii Michał Bogdziewicz wyczuł 
intencję strzelca piłka na szczęście uderzyła w słupek 
i wyszła w pole. Na dodatek w ostatniej minucie do-
liczonego czasu gry Kartuzjanie wyprowadzili szyb-
ki i skuteczny kontratak, w którym piękną trójkową 
akcją popisali się Szymon Poroszewski, Zbigniew 
Bodzak i Paweł Raczyński, którzy zagraniami ustalili 
wynik spotkania na 4:1.

Składy drużyn :
Cartusia : Bogdziewicz- Olszewski, Fierka, Ptach, 

Gawron- Radomski (68’ Hirsz), Kitowski, Formella 
(73’ Raczyński), Bodzak, Bucior (85’ Hara), Toruń-
czak (68’ Poroszewski);

Rez.: Płotka- Hirsz, Poroszewski, Raczyński, Hara, 
Laskowski, Goll;

Ogniwo : Śmigielski- Pawlicki (46’ Bartkowiak), 
Śliżewski, Hurenka (57’ Cebulski), Kania, Galuhn, 
Czerwiński (46’ Korecki), Czecholiński, Kapitański 
(69’ Pfeiffer B.), Walaszczyk (46’ Plesiak), Frukacz;

Rez.: Cebulski, Korecki, Bartkowiak, Niedźwiecki, 
Pfeiffer B., Pfeiffer P., Plesiak;

Bramki : 0:1 Czecholiński (36’), 1:1 Kitowski (52’), 
2:1 Hirsz (74’), 3:1 Raczyński (82’), 4:1 Raczyński 
(90+3);

Kartki:
Cartusia : Poroszewski (ż), Raczyński (ż), Hirsz (cz- 

90’);
Ogniwo : Galuhn (ż), Śmigielski (ż), Czecholiński 

(ż), Cebulski (ż), Korecki (cz- 90’);
źródło: cartusia1923.pl

Cartusia 1923 
Kartuzy – Ogniwo 
Sopot

PIŁKA NOŻNA | W 21 kolejce rozgrywek V Ligi piłkarze Cartusii 1923 Kar-
tuzy pokonali na własnym stadionie Ogniwo Sopot 4:1 (0:1). Było to drugie 
zwycięstwo kartuzjan w drugim wiosennym spotkaniu.

fot. Gks Cartusia/fb
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