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Zwodowanie i poświęcenie żaglówek Mariner 19
gMina Sierakowice | 5 maja 2022 roku w stanicy żeglarskiej ulokowanej na Jeziorze gowidlińskim odbyła się ceremonia zwodowania i poświęcenia żaglówek, które będą służyły do 
celów szkoleniowych uczniom okolicznych szkół podstawowych.

W obecności dyrektorów 
szkół zaangażowanych 
w projekt: Agaty Tarasiuk 
(SP nr1 w Sierakowicach), 
Aleksandry Stark (SP 
w Gowidlinie) oraz Renaty 
Węsierskiej (SP w Mści-
szewicach) aktu poświę-
cenia dokonał ks. Tadeusz 
Olszewski – proboszcz 
parafii Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii 
Panny w Gowidlinie.
Uczestnicy projektu 
„Kurs na edukację” po 
raz pierwszy wzięli udział 
w zajęciach praktycznych 
na wodzie, oczywiście 
pod okiem instruktorów. 
Wzbudziło to wielkie 
emocje, w szczególno-
ści u osób, które po raz 

pierwszy miały możliwość 
żeglowania.
Zanim uczniowie znaleźli 
się na żaglówkach, Paweł 
Staszek wraz z Pauliną 
Grzenkowicz przeprowa-
dzili zajęcia z bezpieczeń-
stwa na wodzie, w ramach 
których ćwiczono zakłada-
nie kapoków oraz rzucanie 
koła ratunkowego.
Zakup pięciu łodzi 
Mariner 19 (Sierakowice, 
Puzdrowo, Gowidlino, 
Kamionka, Kamienica 
Królewska) możliwych 
było dzięki dofinansowa-
niu projektu w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Źródło: UG Sierakowice

fot. Elwira Cyman

Do udziału w wydarzeniu zaproszono 
placówki szkolno-wychowawcze oraz 
warsztaty terapii zajęciowej z terenu po-
wiatu kartuskiego.

Idea przeglądu ma na celu promowanie 
talentów wychowanków z niepełnospraw-
nością intelektualną, którym często bar-
dzo trudno jest zaistnieć i zaprezentować 
się w różnych tradycyjnych formach kul-
turalnych.

Powiat wspiera inicjatywy dbające o po-
trzeby osób niepełnosprawnych, dlatego 
Zarząd Powiatu Kartuskiego dofinanso-

wał organizację przeglądu, który łączył 
w sobie elementy imprezy edukacyjnej, 
kulturalnej i integracyjnej.

Wszystkie występy zostały przygoto-
wane z dużym zaangażowaniem zarów-
no występujących jak i ich opiekunów, 
poziom przeglądu był bardzo wysoki, 
a piosenki ciekawie wykonane. Wystąpili 
m.in.: wychowankowie szkolnego zespołu 
wokalno-instrumentalnego „Pozytywka” 
składającego się ze wspaniałej grupy mło-
dzieży różnych klas szkoły podstawowej, 
grupa taneczna WOLT, do której należą 

uczniowie z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz ze spektrum autyzmu, grupa 
wokalno-taneczna „Lubię to!” – stworzona 
z myślą o uczniach ze spektrum autyzmu, 
w prezentowanych utworach wykorzystu-
jąca gesty do komunikacji alternatywnej 
Makaton, a także zespół „Cudownych”, 
który składa się z uczniów z zespołem 
Downa. Zaprezentowana przez nich Po-
lka Eda Sheerana była treścią nagranego 
pozdrowienia „Cudownych” dla „Cudow-
nych” dzieci z Ukrainy.

Nie mogło zabraknąć też elementów 
folkloru kaszubskiego. Zespół WOLT za-
prezentował się ludowym tańcu „Szewc”, 
odśpiewano też tradycyjne „Kaszubskie 
nuty”.

Następnie pani Anna Wołczecka wraz 
z uczennicą szkoły muzycznej w Kartu-
zach – Eugenią Gawruszenko zaprezento-
wały się w utworach własnego autorstwa 
w języku ukraińskim.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono 
placówki szkolno-wychowawcze oraz 
warsztaty terapii zajęciowej z terenu 
powiatu kartuskiego. Gośćmi honoro-
wymi przeglądu były dzieci z Ukrainy 
przebywające w Powiatowym Centrum 
Młodzieży w Garczynie, którym dzięki 
funduszom pochodzącym z budżetu po-
wiatu przekazano sprzęt sportowy. Dzie-
ci pochodzą z domu dziecka z miasta 
Chmielnicki, położonego w zachodniej 
części Ukrainy.

W drugiej części wystąpiła Dominika 
Kwiatkowska oraz Aleksandra Gmurek.

Uczniowie uczestnicząc w tym arty-
stycznym spotkaniu, wspaniale się bawili 
i integrowali. Doskonała muzyka, wszyst-
kim znane teksty piosenek, po raz kolejny 
potwierdziły, że piosenka jest „dobra na 
wszystko”.

Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne 
edycje przeglądu obejmą zasięgiem nie 
tylko placówki z naszego powiatu, ale tak-
że z powiatów ościennych i odbywałyby 
się w cyklu dwudniowym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Starosta Kartuski Bogdan Łapa.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

I Przegląd Piosenki Pozytywnej 
„Co nam w duszy gra?”

Powiat | 28 kwietnia w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie odbyła się I edycja Przeglądu Piosenki Pozytywnej „Co nam w duszy gra?”. Organizatorem był 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie na czele z panią Dyrektor Barbarą Bulczak, a pomysłodawczynią i realizatorką była pani Beata Łapa.
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Uczestnicy stanęli w recytatorskie 
szranki w pięciu kategoriach wiekowych. 
Na etapie powiatowym reprezentować 
nas będą po dwie osoby z każdej z tych 
kategorii.

W komisji zasiadały Paulina Węsier-
ska – pracownica Muzeum Muzyki i Pi-
śmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Joanna Lejk – członek 
sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego oraz Judyta Kro-
skowska – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Komisja z satysfakcją podkreślała wy-
soki poziom przygotowania uczestników 
ale co najważniejsze poprawność wymo-
wy i naturalność posługiwania się języ-
kiem kaszubskim przez dzieci.
Wyniki w podziale na kategorie wiekowe:

Grupa przedszkolna
1 miejsce: Pola Ustowska - Samorzą-
dowe Przedszkole w Sierakowicach,
2 miejsce: Irena Gnutek - Samorządo-
we Przedszkole w Sierakowicach,
3 miejsce: Nikola Walkusz - Szkoła 
Podstawowa w Lisich Jamach.
Wyróżnienie: Marcelina Sikora - Szko-
ła Podstawowa w Mojuszu.

Uczniowie klas I-III 
1 miejsce: Amelia Marcińska - Szkoła 
Podstawowa w Lisich Jamach,
2 miejsce: Agata Rompa - Szkoła Pod-

stawowa nr 1 w Sierakowicach,
3 miejsce: Aniela Boryńska - Szkoła 
Podstawowa w Gowidlinie.
Wyróżnienie: Eliza Kańska - Zespół 
Szkolno- Przedszkolny „Mała Szkoła” 
w Szopie.

Uczniowie klas IV – VI
Dwa drugie miejsca:
2 miejsce ex aequo: Wiktoria Leman - 
Zespół Szkolno- Przedszkolny „Mała 
Szkoła” w Szopie,
oraz Maksymilian Antecki - Szkoła 
Podstawowa w Kamienicy Królewskiej.
3 miejsce: Kamila Pioch - Szkoła Pod-
stawowa w Mojuszu.
Wyróżnienie: Agnieszka Roszkowska - 
Szkoła Podstawowa w Tuchlinie.

Uczniowie klas VII-VIII
1 miejsce: Marcel Konkel - Szkoła 
Podstawowa w Gowidlinie,
2 miejsce: Jakub Bojanowski - Szkoła 
Podstawowa w Mojuszu,
3 miejsce: Emilia Krefta - Szkoła Pod-
stawowa w Tuchlinie.
Wyróżnienie: Daria Bobkowska - Ze-
spół Szkolno- Przedszkolny „Mała 
Szkoła” w Szopie.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych
2 miejsce ex aequo: Magdalena Damps 
oraz Oskar Lejk - Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach.

Źródło: UG Sierakowice

Konkurs recytatorski – wyniki
GMiNa SiERaKowiCE | 29 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach przez cały dzień rozbrzmiewała kaszëbskô mowa w wykonaniu dzieci 
I młodzieży, a to za sprawą eliminacji gminnych do 51. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Zaprezentowało się aż 50 recytatorów.
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drogi będą wyreMontowane
gMina prZodkowo | wójt gminy z wojewodą pomorskim dariuszem drelichem pod-
pisał umowy na remonty dróg.

Pieniądze pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg 2022. Umowy podpisano 
w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. 
Gmina Przodkowo otrzymała dofinanso-
wanie na remont odcinków dróg gminnych 

w Przodkowie (ul. Łąkowa), Pomieczyno-
Rąb, Kczewo Małkowo. Długość odcinków 
do remontu to 1,62 km, dofinansowanie 
z RFRD 2022 - 2 027 224 zł.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo

REKlama U/2022/PR-media-Group/PR

W tym roku, dzień ten był też okazją 
do oficjalnego przekazania pomocy fi-
nansowej w formie dotacji 12 jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu kartuskiego na łączną 
kwotę 430 tys. zł.

Obchody zainaugurowano mszą świę-
tą, podczas której spotkali się zarówno 
ochotnicy z całego powiatu, jak i funk-
cjonariusze PSP. Po nabożeństwie Bogdan 
Łapa Starosta Kartuski oraz Mirosław 
Szutenberg Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego wręczyli przedsta-

wicielom OSP promesy na zakup sprzętu 
i wozów strażackich. W uroczystościach 
udział wzięli ponadto: Stanisław Lam-
czyk Senator RP, Mieczysław Grzegorz 
Gołuński Burmistrz Kartuz, mł. bryg. 
Paweł Gil Komendant Powiatowy PSP 
oraz dh Edmund Kwidziński Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Kartuzach.

Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek 
Zarządu Powiatu Kartuskiego podjęła 
decyzję o udzieleniu dotacji na zakup 
nowych wozów ratowniczo-gaśniczych 

takim jednostkom jak:
- OSP Kamienica Królewska - 100 tys. 

zł,
- OSP Żukowo - 100 tys. zł,
- OSP Tuchlino - 100 tys. zł.
Pomoc finansową z przeznaczeniem na 

zakup specjalistycznego sprzętu ratowni-
czego otrzymały natomiast jednostki:

- OSP Przodkowo - 30 tys. zł,
- OSP Szymbark - 30 tys. zł,
- OSP Sulęczyno - 21 tys. zł,

- OSP Kolonia - 20 tys. zł,
- OSP Prokowo - 8 tys. zł,
- OSP Sianowska Huta - 6 tys. zł,
- OSP Kaplica - 6 tys. zł,
- OSP Chwaszczyno - 5 tys. zł,
- OSP Czeczewo - 4 tys. zł.
-Wszystkim wspaniałym Druhnom 

i Druhom składam serdeczne życzenia, 
podziękowania i wyrazy uznania za 
ofiarną służbę. Dzięki Waszej postawie 
mundur strażacki od dziesięcioleci jest 

symbolem męstwa, odpowiedzialno-
ści i niezawodności. Życzę Wam bez-
piecznej służby, zawsze szczęśliwych 
powrotów z akcji, a także zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym. Niech św. Florian zawsze otacza 
„strażacką rodzinę” swoją opieką – ży-
czył podczas uroczystości Bogdan Łapa 
Starosta Kartuski.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Pomoc powiatu dla jednostek OSP
Powiat | 4 maja strażacy tradycyjnie obchodzą swoje święto. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podczas których oddaje się im hołd i docenia ich 
odwagę, poświęcenie oraz determinację do służenia innym.
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Środki na inwestycje 
drogowe dla powiatu
Powiat | W piątek, 22 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie Sta-
rosta Kartuski Bogdan Łapa i Wicestarosta Piotr Fikus podpisali umowę z Wojewodą 
Pomorskim Dariuszem Drelichem.

Umowę podpisano na realizację kolejnej 
ważnej inwestycji drogowej dla mieszkań-
ców powiatu kartuskiego, mianowicie na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1915G 
Szklana – Borzestowo. Wykonany zosta-
nie remont nawierzchni wraz z budową 
chodnika. Środki w wys. 2 317 973 zł po-
zyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2022.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa: Sukcesywne inwestycje w poprawę 
dostępności komunikacyjnej powiatu (sieć 
dróg i połączeń z aglomeracją trójmiejską 
oraz pomiędzy gminami) są niezwykle 

ważną kwestią, która z jednej strony wpły-
wa na bezpieczeństwo użytkowników dróg, 
a z drugiej na rozwój gospodarczy regionu. 
Wierzę, że to kolejne przedsięwzięcie, któ-
re przyczyni się do podniesienia jakości 
życia naszych mieszkańców.

Powiat Kartuski oraz gminy z naszego 
terenu z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2022 pozyskały kwotę 10 896 872 zł, 
łącznie w latach 2019 – 2022 otrzymano 
z FDS/RFRD niebagatelną kwotę 66 299 
265 zł dotacji.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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ogólnopolSki turnieJ wiedZy 
pożarnicZeJ
powiat | w środę 20 kwietnia w kartuskim centrum kultury odbyły 
się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożar-
niczej. uczestniczyli w nich najlepsi w etapach gminnych uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W etapie powiatowym uczestni-
czyło ok. 30 osób. Organizatorem 
konkursu był Zarząd Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Zadanie 
współfinansowano ze środków 
Powiatu Kartuskiego. Nagrody dla 
laureatów wręczał m.in. Wicestaro-
sta Kartuski Piotr Fikus
- Chciałbym podziękować uczest-
nikom, opiekunom, rodzicom, 
wychowawcom i strażakom za 
propagowanie tego konkursu, bo co 
roku frekwencja jest bardzo dobra. 
Ogromnie ważne jest to, że dzięki 
konkursowi propagowana jest idea 
niesienia pomocy i co ważne do-
ciera ona do uczniów. Jestem prze-
konany, że w przyszłości będziecie 
uzupełniali szeregi ochotników - 

mówił Wicestarosta Piotr Fikus.
Laureaci powiatowych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej:
Uczniowie klas I-IV szkół podsta-
wowych :
1. miejsce - Miłosz Hinc
2. miejsce - Karolina Mering
3. miejsce - Piotr Płotka
Uczniowie klas V-VIII szkół podsta-
wowych :
1. miejsce - Paweł Zaborowski
2. miejsce - Eliza Synak
3. miejsce - Julia Reich
Uczniowie szkół średnich:
1. miejsce - Eryk Marszałkowski
2. miejsce - Paulina Kamińska
3. miejsce - Kinga Zaworska
źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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Program wycieczki ustalony z Panem Prze-
wodnikiem obejmował poznanie ważnych 
historycznie miejsc w najstarszym porcie sło-
wiańskim nad wodami Bałtyku.

Swój spacer uczniowie rozpoczęli od przej-
ścia ścieżką edukacyjną po terenie Parku Kul-
turowego – Osada Łowców Fok w Rzucewie, 
gdzie znajdują się zrekonstruowane obiekty 
z epoki kamienia. Z platformy widokowej 
można było podziwiać przepiękny i malowni-
czy widok zatoki.

W Pucku czekały na dzieci pokazy w Manu-
fakturze Szkła PuckGlas, zwiedzanie 

Muzeum Ziemi Puckiej (Kamienica i Szpi-
talik), gdzie zostali niezwykle mile przyjęci. 
Słuchając ciekawostek i faktów historycznych 
dotyczących miasta uczniowie zobaczyli m.in. 
Pomnik gen. Józefa Hallera i słupek zaślubi-
nowy usytuowane w wyjątkowo atrakcyjnym 
zakątku Pucka – porcie jachtowym. A także 
neogotycki Ratusz Miejski z 1865r., gotycki 
Kościół parafialny Pucka Fara – najstarszy 
i najistotniejszy obiekt zabytkowy w Pucku.

Był czas na lody i odpoczynek na Starym 
Rynku – najpopularniejszym miejscu spotkań 
mieszkańców i turystów.

Podczas spaceru po Pucku wszystkim uczest-
nikom towarzyszyło słońce i dopisywał dobry 
nastrój. Dzięki szerokiej wiedzy Pana Prze-
wodnika Radosława Kamińskiego (był również 
obecny na spacerze z historią po Wejherowie) 
uczniowie doświadczyli niecodziennej lekcji hi-
storii i poznali bliżej barwny Puck z jego charak-
terystycznym i niepowtarzalnym krajobrazem.

Realizacja projektu wycieczki była możliwa 
dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Gminy 
w Przodkowie dla Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły w Czeczewie.

Źródło: UG Przodkowo

Spacer z historią – Puck
GMiNa PRZoDKowo | Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie uczestniczyli w wycieczce do Pucka.
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Nagroda co roku przyznawana jest najzdolniejszym 
absolwentom szkół, dla których organem prowadzą-
cym jest nasz powiat.

Najlepszą absolwentką okazała się Martyna Mi-
chalak uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Kartuzach uzyskując średnią ocen 5,76.

Pozostali wyróżnieni: 
ZSZiO Kartuzy – Filip Gilmajster (liceum) - śred-

nia ocen 5,61
Ewelina Pupacz (technikum)– średnia ocen 5,60 
ZST Kartuzy - Wiktoria Dąbrowska – średnia ocen 

5,43
ZSZiO Żukowo -Szymon Ellwart (liceum ogólno-

kształcące) – średnia ocen 5,68
Paulina Kuptz ( technikum) – średnia ocen 5,00
PZS Przodkowo - Dominika Jelińska -  średnia 

ocen 5,47
ZSP Sierakowice -Joanna Sildatk (liceum ogólno-

kształcące) - średnia ocen 4,60
Izabela Majkowska (technikum)- średnia ocen 5,52
ZSP Somonino - Aneta Lewańczyk – 4,96
Starosta Kartuski Bogdan Łapa podziękował absol-

wentom, ich rodzicom i wychowawcom. Doceniamy 
w ten sposób trud jaki włożyliście w osiągniecie tych 
wyników w nauce - powiedział. Sukces uczniów nie-
wątpliwie jest także udziałem ich rodziców. To oni 

motywują swoje pociechy do pracy, stwarzają im 
warunki do nauki i rozwoju, a także współpracują ze 
szkołą, za co serdecznie dziękuję. Wszystkim absol-
wentom życzę aby wybór dalszej ścieżki edukacyjnej 
był słuszny i przyniósł Wam same sukcesy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

W uroczystościach udział wzięli Wi-
cewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, 
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP 
w Gdańsku nadbryg. Piotr Socha, Wice-
starosta Piotr Fikus, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Kartuskiego Mirosław 
Szutenberg, Członek Zarządu Powiatu 
Kartuskiego Andrzej Leyk, a także radni 
powiatowi, włodarze gmin powiatu kartu-

skiego oraz przedstawiciele OSP z terenu 
całego powiatu.

W czasie uroczystości awansowano 
i wyróżniono strażaków oraz podzięko-
wano im za służbę. Oficjalnie przekazano 
także wóz dla OSP Chmielno. Szczególne 
gratulacje skierowano do pochodzącego 
z Żukowa Piotra Sochy, Pomorskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, 

który w zeszłym tygodniu odebrał od pre-
zydenta RP awans na stopień generalski.

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP 
w Gdańsku nadbryg. Piotr Socha za wzoro-
wą postawę i osiągnięcia w realizacji zadań 
służbowych wyróżnił nagrodą finansową:

mł. bryg. Pawła Gila•	
mł. bryg. Leszka Formelę•	
st. kpt Marka Szwabę•	

kpt. Adriana Kopczyńskiego•	
asp. sztab. Zdzisława Kwidzińskiego•	
st. asp. Marka Kwidzińskiego•	
st. str. Aleksandrę Richert•	
Awanse w stopniach:•	
mł kpt. Przemysław Jalowski•	
st. asp. Łukasz Ropel•	
asp. Paweł Gawin•	
st. ogn. Daniel Błonk•	
st. ogn. Janusz Groth•	
st. ogn. Radosław Lipiński•	
st. ogn. Seweryn Syldatk•	
ogn. Mateusz Bela•	

- Powiatowe obchody Dnia Strażaka są 
doskonałą okazją, aby podziękować za 
Wasz trud, ratowanie mienia, zdrowia 

i życia Mieszkańców Powiatu Kartuskiego. 
Dlatego w imieniu Zarządu i Rady Powiatu 
Kartuskiego chcielibyśmy przekazać po-
dziękowania i gratulacje dla odznaczonych 
i nagrodzonych Strażaków. Dziękujemy 
Wam za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy i zdecydowaną postawę w trud-
nych i niebezpiecznych działaniach wpisa-
nych w strażacką służbę. Wasze poświęce-
nie zasługuje na najwyższe uznanie. Dzięki 
Wam nasi Mieszkańcy czują się bezpiecznie. 
Niech Św. Florian czuwa nad Wami, abyście 
zawsze szczęśliwie wrócili z każdej akcji  – 
życzył Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Powiat | 12 maja br. na placu przed Komendą PPSP w Kartuzach odbyły się Powiatowe 
Obchody Dnia Strażaka oraz jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
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tropeM ZwierZąt afryki
gMina prZodkowo | uczniowie młodszych klas Szkoły podstawowej im. Jana pawła ii 
w czeczewie odwiedzili gdańskie Zoo.

Celem wyjazdu było wzbogacenie wiado-
mości na temat dzikich zwierząt żyjących 
w różnych rejonach świata.
Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w za-
jęciach z edukatorem. Tematem przewodnim 
były zwierzęta Afryki i zapoznanie się z NAJ-
większym, NAJwyższym i NAJszybszym 
spośród wszystkich zwierząt lądowych.
Kolejna wspaniała wycieczka za nami 
dzięki staraniom Stowarzyszenia Przy-
jaciół Szkoły w Czeczewie. Tym razem 
100 uczniów klas I-IV mogło skorzystać 
z wizyty w ZOO, zajęć z edukatorem, po-
znać wszystkich mieszkańców gdańskie-
go Ogrodu Zoologicznego. Pogoda była 
piękna, nastroje wyśmienite, tylko czasu 

jakby mało. Następnego dnia ucznio-
wie w szkole otrzymali karty pracy dot. 
wycieczki i mogli utrwalić wiedzę, którą 
zdobyli. Składamy w imieniu dzieci ogrom-
ne podziękowania p.Magdalenie Szyłejko-
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
w Czeczewie za ogromne zaangażowanie 
w nasz wyjazd. Dziękujemy serdecznie fir-
mie TRANS-BACH za bezpieczny przejazd. 
- mówi Pani Aleksandra Kreft, opiekun 
wycieczki.
Organizatorem wycieczki było Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, któ-
re otrzymało na ten cel dotację z Urzędu 
Gminy w Przodkowie.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo
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Nagrody i dyplomy dla 
najlepszych abiturientów 
szkół ponadpodstawowych
Powiat | 29 kwietnia br. Starosta Kartuski Bogdan Łapa, Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego 
Mieczysław Woźniak, Wicestarosta Piotr Fikus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Szutenberg oraz 
pozostali Członkowie Zarządu Powiatu Kartuskiego wręczyli nagrody i dyplomy dla najlepszych abiturientów 
szkół ponadpodstawowych powiatu kartuskiego.
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Inwestycja zakłada rozbudowę drogi powia-
towej nr 1912G Sulęczyno-Gowidlino na pra-
wie 8,5 km odcinku Lemany-Sulęczyno wraz 
z budową ścieżki rowerowej z dopuszczonym 
ruchem pieszych oraz chodnika, zatoki po-
stojowej, azyli dla pieszych i rowerzystów, 
wysp spowalniających, zjazdów i skrzyżowań, 
a także elementów odwodnienia oraz wyko-
nanie robót branżowych.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bogdan Łapa: 
Sukcesywnie przebudowujemy coraz więcej od-

cinków dróg, ze środków budżetowych oraz 
pozyskując kolejne zewnętrzne źródła finanso-
wania. Program naprawczy powiatu w odniesie-
niu do infrastruktury drogowej w tej kadencji 
jest naprawdę imponujący, odnowiliśmy ponad 
122 km dróg, jesteśmy też liderem bezpiecznych 
przejść dla pieszych w województwie.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania 
w kwocie 21 649 677,50 zł brutto przedstawiło 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DRO-
MOS” Sp. z o.o., z siedzibą w Kartuzach.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Kar-
tuskiego pozyskał dofinansowane z Programu 
„Rządowy Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych” (edycja I) w wysoko-
ści: 16.897.070,50 zł, co stanowi 78,05 % osta-
tecznej wartości robót budowlanych.

Zakładany termin realizacji to 15 miesięcy 
od podpisania umowy przy założeniu że ro-
boty budowlane zakończą się w terminie do 
14 miesięcy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1912G 
Sulęczyno-Gowidlino
Powiat | Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Wicestarostą Piotr Fikus podpisali umowę z wyko-
nawcą na rozbudowę wyczekiwanej przez mieszkańców Gmina Sulęczyno drogi powiatowej Sulęczy-
no-Gowidlino na odcinku Lemany-Sulęczyno.
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„Podróż do przeszłości – odbudowa klasz-
toru żukowskich norbertanek!” to pomysł 
zgłoszony przez OKiS w Żukowie, który został 
wybrany i znalazł się wśród 106 wybranych 
projektów do realizacji w ramach programu 
dotacyjnego.

Zespół poklasztorny z pewnością jest wyjąt-
kowy architektonicznie. Klasztor zakonu nor-
bertanek istniał tutaj do połowy XIX wieku. 
Dzięki nowoczesnej technologii VR, czyli wir-
tualnej rzeczywistości, będzie można zwiedzić 
już nieistniejący budynek. Wygenerowanie 
trójwymiarowej przestrzeni pozwoli doświad-
czyć efektu świata wirtualnego w sposób rze-
czywisty. Forma ta pozwoli na poruszanie się 
po klasztorze, zwiedzanie jego pomieszczeń, 
dotykanie i oglądanie wirtualnych przedmio-
tów, które na co dzień są niedostępne dla zwie-
dzających. Zwiedzanie VR będzie połączone ze 
zwiedzaniem zachowanego kościoła, Muzeum 
Norbertanek Żukowskich oraz warsztatami in-

spirowanymi rzemiosłem sióstr.
To przedsięwzięcie mające na celu przede 

wszystkim odkrywanie, utrwalanie i upo-
wszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie 
historycznym i kulturowym oraz tworzenie 
atrakcyjnych warunków uczestnictwa w kul-
turze. Projekt łączy w sobie cechy edukacyjne 

z animacyjnymi przy zastosowaniu nowych 
technologii angażujących odbiorców. Wirtual-
ne zwiedzanie dostępne będzie dla mieszkań-
ców Gminy Żukowo i turystów.

Dofinansowanie projektu wyniosło 62 tys. 
złotych.

Źródło: zukowo.pl

Wirtualny klasztor
GMiNa ŻUKowo | Projekt odbudowy klasztoru został dofinansowany z programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii 
Polski. Zgłoszeń do projektu było aż 641.
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cukrZycobuS ruSZy do 
4 gMin powiatu
powiat | w najbliższy weekend na drogi w powiecie 
kartuskim wyjdzie specjalny autobus – cukrzycobus. 
to inauguracja projektu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla 
mieszkańców kartuz, żukowa, Somonina i przodkowa, 
którzy mogą liczyć na darmowe badania krwi, glukome-
try, a docelowo porady fizjoterapeutów i dietetyków.

W najbliższy piątek na ulice Kartuz wyjedzie specjalny 
Cukrzycobus, w którym będzie można przebadać krew 
i sprawdzić poziom glukozy. Z bezpłatnych badań skorzy-
stać może każdy, choć szczególnie powinny zrobić to oso-
by w wieku 18-64, aktywne zawodowo, będące w grupie 
podwyższonego ryzyka, czyli z nadwagą, chorobami serca 
i nadciśnieniem. Cukrzyca typu 2 jest jedną z tzw. chorób 
cywilizacyjnych, której przyczynami są m.in. otyłość, sie-
dzący tryb życia czy zła dieta.
Cukrzycobus zaparkuje w piątek 20 maja w Parku Soli-
darności przy ul. Klasztornej 4 w Kartuzach. Dzień później 
pojawi się w Żukowie na placu przy Urzędzie Gminy, 
a w niedzielę w godzinach przedpołudniowych w Somoni-
nie na parkingu przy GOK, a po południu w Przodkowie na 
parkingu przy Urzędzie Gminy.
Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się w piątek 
o godz. 10:30 w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach 
(ul. Klasztorna 1) podczas Powiatowych Targów Pracy. 
O projekcie opowiedzą Starosta Kartuski - Bogdan Łapa, 
Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego - Iwona Formela, 
a także lek. med. Sebastian Łaźniak.
W metropolitalnym programie #WolniOdCukrzycy chodzi 
o jak najszybszą identyfikację osób ze stanem przedcu-
krzycowym, także chorych na cukrzycę, kiedy nie daje 
ona jeszcze żadnych objawów. Aby zakwalifikować się do 
programu - należy wypełnić ankietę FINDRISK. Jeśli wska-
że ona 12 punktów lub więcej - taka osoba kierowana jest 
na dodatkowe badania krwi. Na podstawie wyników lekarz 
określi dalsze postępowanie. Część pacjentów uczest-
niczących w programie skorzysta z porad specjalistów. 
Dietetyk podpowie, jak prawidłowo komponować dietę, 
a fizjoterapeuta wskaże rodzaj aktywności fizycznej, który 
jest odpowiedni do stanu zdrowia pacjenta.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Umowe podpisano na realizację za-
dania pn. „Przebudowa, rozbudowa 
i zmiana sposobu użytkowania budynku 
po Sądzie Rejonowym w Kartuzach przy 
ul. Kościuszki 26 na potrzeby Wydziału 
Geodezji i Wydziału Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Kartuzach oraz 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Kartuzach.” Firma ELWOZ Sp. z o.o. 
- Szklana z Miechucina wykona zada-
nie za ceną ryczałtową brutto - 13 986 
229,77 zł z okresem gwarancji na całość 

zamówienia 5 lat. Czas realizacji – 11 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Powiat Kartuski pozyskał na to zadanie 
również pokaźną kwotę tj. 8 000 000 zł 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lo-
kalizacja w/w Wydziałów w jednym bu-
dynku zdecydowanie ułatwi i usprawni 
komunikację Mieszkańców Powiatu 
Kartuskiego z urzędem Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach fo
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Historyczny dzień dla Powiatu 
Kartuskiego

Powiat | Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Wicestaro-
stą Piotrem Fikusem podpisali umowę z Prezesem Firmy EL-
WOZ Adamem Julke w zakresie remontu budynku po sądzie.

REKlama U/2022/PR-media-Group/PR

ZModerniZowana StacJa 
uZdatniania wody
gMina żukowo | oficjalnie otwarto stację uzdatnia-
nia wody w pępowie. dzięki tej inwestycji poprawiona 
zostanie jakość wody oraz zapewniona ciągłość dostaw.

Rozbudowa i modernizacja stacji pozwoliło na dostosowa-
nie jej do rosnącego zapotrzebowania mieszkańców oraz 
podniesieniu jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
Podwyższenie wydajności ujęcia umożliwi dystrybucję 
wody w ilości około Quh=220m3/h, co pozwoli na za-
opatrzenie w wodę bezpośrednio mieszkańców Pępowa, 
części Banina oraz północnej części Żukowa. Inwestycja 
w ten sposób odciąży stację znajdującą się w Baninie, co 
będzie miało pozytywne skutki w przepływie wody w miej-
scowościach Czaple, Rębiechowo, Barniewice, Miszewko, 
Miszewo oraz części Tuchomia.
W ramach zadania wykonano 2 wolnostojące zbiorniki 
retencyjne o pojemności 500 tys. litrów na magazynowanie 
wody, budynek stacji pomp wraz z pompami, instalacjami 
elektrycznymi. Ponadto przebudowano technologię uzdat-
niania wody, zamontowano monitoring i automatyczny 
agregat prądotwórczy.
Koszt całej renowacji wyniósł ponad 4 mln. Złotych.
Źródło: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.

fot. zukowo.pl

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Impreza Bioblitz polega na możliwie 
najdokładniejszej inwentaryzacji bioróż-
norodności, połączona z zajęciami dla 
młodszych uczestników. W jej trakcie za-
planowano spacery z botanikiem, ornito-
logiem czy entomologiem.

Wydarzenie realizowane w ramach pro-
jektu „Naturalnie nakręceni - edukacja 
ekologiczna w Gminie Somonino” dofi-
nansowanego z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Partnerem jest Nad-
leśnictwo Kartuzy oraz Kaszubski Park 
Krajobrazowy.

Impreza odbędzie się 27 i 28 maja 
a atrakcje organizowane będą przez wie-
le godzin. Miejscem zbiórek,warsztatów 
i pogadanek będzie świetlica w Piotrowie, 
83-315 Piotrowo 1.
Plan zajęć:

27 maja, piątek - początek zajęć: 16:00, 
zakończenie zajęć: 23:00:

Spacer z botanikiem godz. 16.00 – •	
18:00,

Spacer z leśnikiem godz. 17:00-19:00,•	
Spacer ornitologiczny (ptaki) godz. •	

18:00 – 20.00,
Warsztaty z chiropterologiem „Nocni •	

łowcy” - nietoperze godz. 21.00.
28 maja, sobota - rozpoczęcie zajęć: 

07:00, zakończenie zajęć: 14:00:
Spacer z ornitologiem (ptaki) godz. •	

7:00 – 9:00,
Tropami zwierząt - spacer z teriolo-•	

giem godz. 8.30 – 10.30,
Spacer z botanikiem (rośliny) godz. •	

9:00 – 11.00,
Spacer z entomologiem (owady) 9:30 •	

– 11:30,

Grzyby - Trzecie królestwo, spacer •	
z mykologiem godz. 10.30 – 12.30,

Spacer z geologiem (krajobraz) godz. •	
11:30 – 13.30,

Tajemniczy świat porostów - spacer •	
z lichenologiem godz. 12:00 – 14:00.

Uczestnicy zapisują się wcześniej do 
grup przypisanych specjalistom. Grupy 
chodzą oddzielnie i wyruszają o różnych 
porach, w inny rejon.

Podczas wydarzenia będzie również 

możliwość skorzystania z oferty edukacyj-
nej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Na zajęcia każdy uczestnik może zabrać 
ze sobą atlas. Aparat, zielnik lub inne na-
rzędzie do badań przyrody. Osoba kontak-
towa odpowiedzialna za porządek w dniu 
imprezy: Marta Skrzypkowska, tel., 508-
267-614, mail: m.skrzypkowska@somo-
nino.pl. Więcej informacji i karta zapisów 
dostępna jest na stronie somonino.pl.

Źródło: somonino.pl

Warsztaty przyrodnicze
GMiNa SoMoNiNo | Bioblitz to impreza edukacyjna, która już po raz trzeci odbędzie się na terenie gminy. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, w tym 
oczywiście chętni amatorzy i pasjonaci przyrody.
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W planach inwestycji zawarto 
m.in. budowę 19,5 km kanali-
zacji sanitarnej, w tym 14,2 km 
sieci grawitacyjnej, 3,5 km sieci 
tłocznej oraz 1,8 km przyłączy 
(ok. 450 szt.) wraz z budową czte-
rech przepompowni ścieków na 
terenie miejscowości Przyjaźń 
i Lniska. Dodatkowo do celów 
dwóch przepompowni ścieków 
powstanie łącznie 2 km sieci wo-
dociągowej.

W ramach zadania pt. ,,Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Przyjaź-
ni i Lniskach wraz z sieciami wo-
dociągowymi oraz modernizacją 
przepompowni ścieków w Leź-
nie” zostanie uzbrojona w ka-
nalizację ulica Żukowska, Stru-
mykowa, Słoneczna, Spacerowa, 
Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, 
Łapińska, Brzozowa, Mikołaja 
Kopernika, Urocza, Przytulna, 
Przyjazna, Okrężna, Rumian-
kowa w miejscowości Przyjaźń 
oraz dwie ulice bez nazewnictwa 
w miejscowości Lniska.

Modernizacja przepompowni 
ścieków w Leźnie jest konieczna by 

zwiększyć jej wydajność. W obec-
nym stanie przy powstaniu nowej 
kanalizacji jej efektywność może 
spaść, ze względu na tłoczenie do 
niej ścieków z Przyjaźni-Lniska. 
Aktualna wydajność przepom-
powni to około 30-35m3/h, a ko-
nieczne jest zwiększenie wydaj-
ności do poziomu 80m3/h.

Z nowej instalacji korzystać 
będzie mogło prawie 1000 osób. 
W dalszej perspektywie będzie 
można rozbudować kanalizacje 
w kierunku Niestępowa i Skrze-
szewa.

Wartość inwestycji wyniesie 
28,4 mln. złotych, z czego 7,8 
mln. złotych zostanie sfinansowa-
ne ze środków unijnych.

Wartość całego projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmi-
ny Żukowo – etap I” wynosi 113 
592 362,13 zł. Dofinansowanie 
projektu z Funduszy Europej-
skich w ramach POIŚ wynosi 58 
589 663,34 zł.

Źródło: Spółka Komunalna 
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Kanalizacja sanitarna 
w Przyjaźni i Lniskach

GMiNa ŻUKowo | Umowy zostały podpisane a prace ruszają. Budowa nowej sieci pozwoli na przyłączenie do niej znaczniej 
ilości mieszkańców.

nieZwykła kSiążka w bibliotece
gMina żukowo | dzieło jakie trafi na półki do szkół i wszystkich filii biblioteki Sa-
morządowej zawiera w sobie indywidualne przeżycia mieszkańców gminy z czasów ii 
wojny światowej.

„Tu może być twoja śmierć Wòjnowé 
wspòmnienia Kaszubów z Gminë Żukòwò” 
to publikacja poruszająca serca i nakłania-
jąca do rozważań. Autorem jest Eugeniusz 
Pryczkowski, który spisał wywiady z boha-
terami z gminy Żukowo, przeprowadzanymi 
w ciągu ponad 20 lat do obecnego roku.
Jedną z bohaterek jest śp. Urszula 
Kankowska, matka obecnego Burmistrza 
Wojciecha Kankowskiego, dla którego 
publikacja jest wyjątkowa.
- Losy naszych mieszkańców, nierzadko 
rodzin, sąsiadów są nam bliskie. Bohatero-
wie tej książki przeżywali okrutne chwile, 
o których my nie powinniśmy zapominać. 
Indywidualne przeżycia tych osób to cenna 

lekcja historii również dla młodszych poko-
leń – mówi Burmistrz Wojciech Kankowski.
Czytelnik śledzi losy bohaterów w dwóch 
językach, po polsku i po kaszubsku. 
Szczególnie na ten drugi język uwagę 
zwraca sam autor.
- Generacja moich bohaterów jest już 
ostatnią, która używa kaszubskiego, jako 
środka interpersonalnej komunikacji. 
Wspomnienia te zatem – poza mery-
toryczną – nabierają kolejnej wielkiej 
wartości. Są zapisem żywej i pięknej 
kaszubszczyzny. Ostatnim już takim za-
pisem! – pisze w swoim dziele Eugeniusz 
Pryczkowski.
Źródło: zukowo.pl
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Zwycięstwo na wyjeździe
PiŁKa RĘCZNa | Zawodnicy z SPR GKS Autoinwest Żukowo wrócili z Grudziądza z medalami w ramach 
25. kolejki ligi centralnej.

Szczypiorniści z Żukowa zajmują obecnie 6 miejsce 
w lidze centralnej. Przed nimi jeszcze jedno, ostatnie 
już, spotkanie tego sezonu. Mecz rozegrają drużyny SPR 
GKS Autoinwest Żukowo i MKS Wieluń 21maja godz. 
16:00 na hali sportowo-widowiskowej w Żukowie.

Sukcesami mogą się również pochwalić szczypior-
nistki z UKS Banino, które po świetnych rozgryw-
kach awansowały do finału Pucharu Polskie ZPRP. 
Wielki finał odbędzie się za dwa tygodnie.

Młodsi zawodnicy GKS Żukowo wygrali Woje-
wódzką Ligę Piłki Ręcznej. W rozgrywkach brały 
udział zespoły : UKS Siódemka Osowa Gdańsk, MKS 
Sambor SP 12 Tczew oraz GKS Żukowo 2009. Podob-
nie jak w poprzednich turniejach, tam i tym razem 
chłopcy z Żukowa byli bezkonkurencyjni wygry-
wając wszystkie swoje mecze, czym zapewnili sobie 
złote medale.

Źródło: zukowo.pl
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Do 9 minuty meczu niebiesko-bia-
ło-czarni stworzyli sobie dwie akcje by 
zdobyć bramki, jednak się one nie udały. 
Po rzutach rożnych dla Osiczanki, pro-
wadzili oni jednym punktem w 24 mi-
nucie meczu. Drugi gol dla gości wpadł 
w 29 minucie, kiedy to piłka znalazła 
się w polu bramkowym Cartusii i zosta-
ła przejęta przez napastnika Osiczanki 
Sebastiana Gruba. Uprzedził on tym sa-
mym stopera Cartusii Marka Dawidow-
skiego i uderzył z bliskiej odległości do 
bramki, piłkę odbito, jednak została ona 
dobita przez strzelca Osiczanki. Dru-
żyna Cartusii przypuszczała już, że tej 
sytuacji nie da się uratować, ale bardzo 
się mylili. W 33 minucie meczu bezsen-
sowny faul obrońców Osiczanki we wła-
snym polu karnym na Michale Formella 
sędzia zamienił na rzut karny. Do tego 
stałego fragmentu gry podszedł Jakub 
Toruńczak, który pewnym strzałem pod 
poprzeczkę zdobył 14 bramkę w tym 
sezonie i złapał kontakt z gośćmi w tym 
spotkaniu zmniejszając rozmiary porażki 
do 1:2. Ta bramka sprawiła, że gospoda-
rzom wrócił impuls do walki o punkty. 
W 43 minucie padł drugi gol dla drużyny 
C1923, doprowadzając do remisu. Kilka 
minut później Zbigniew Bodzak z Cartu-
sii wbił kolejną bramkę, będącą na jego 
koncie już 5 w obecnych rozgrywkach.

Druga płowa meczu przyniosła zmiany 
w szeregach niebiesko-biało-czarnych. 
Na boisku pojawił się Paweł Raczyński za 
Filipa Kitowskiego. Spokój i opanowanie, 
w środku pola, tego zawodnika pozwoliły 

na zdobycie czwartej bramki w 49 minu-
cie meczu. W 56 minucie na boisku zrobi-
ło się gorąco. Napastnik Osiczanki Maciej 
Skibowski po centrze z boku pola karne-
go na dalszy słupek, mając pusta bramkę 

przestrzelił nad poprzeczką tracąc tym 
samym szansę na zdobycie punktu dla 
swojej drużyny. Do 61 minuty meczu 
Kartuzjanie prowadzili 5:2, po udanej 
akcji w polu bramkowym Osiczani gdzie 

punkt zdobył Nikodem Bucior. 70 minuta 
przyniosła gola dla Osiczanki za sprawą 
strzału „z główki” do bramki gości, nad-
rabiając wynik do 5:3. Mimo doliczonego 
czasu w postaci 5 minut, wynik meczu d 
końca był taki sam. Cartusiane pokonali 
Osiczanke 5:3.

Składy drużyn:
Cartusia: Płotka- Olszewski, Dawidow-

ski, Fierka, Gawron- Bucior (66’ Hara), 
Kitowski (46’ Raczyński), Formella (75’ 
Ptach), Bodzak (kpt), Hirsz (66’ Radom-
ski)- Toruńczak (71’ Poroszewski).

Rez.: Babiński- Raczyński, Radomski, 
Ptach, Hara, Laskowski, Poroszewski.

Osiczanka: Banasik- Ziewiec, Kolberg, 
Narożny, Koszykowski (kpt), Malanowski 
(73’ Gliszczyński), Gruba, Skowroński, 
Kowalek, Nawrocki, Skibowski.

Rez.: Kleina, Matusz, Gliszczyński, Sa-
wicki.

Bramki:
0:1 Koszykowski (24’), 0:2 Gruba (29’), 

1:2 Toruńczak (k. 33’), 2:2 Bodzak (43’), 
3:2 Bodzak (45’), 4:2 Olszewski (49’), 5:2 
Bucior (61’), 5:3 Nawrocki (70’).

Kartki:
Cartusia: Kitowski (ż), Bucior (ż), To-

ruńczak (ż), Fierka (ż).
Osiczanka: Skowroński (ż), Skibowski 

(ż), Nawrocki (ż), Banasiak (ż).
źródło: cartusia1923.pl
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Cartusia 1923 Kartuzy – Osiczanka Osice
PiŁKa NoŻNa | Goście z początku wysuwali się na prowadzenie, co zmotywowało gospodarzy do zdobywania bramek. Drużyna Cartusii wystąpiła 
w składzie pozwalającym trenerowi Karolowi Cichoniowi na wykorzystanie go w pełni.

Drużyna odniosła 4 zwycięstwa 
i jedną porażkę w trakcie zawo-
dów. Juniorki w swojej kategorii 
odniosły kolejny sukces na szcze-
blu ogólnokrajowym oraz trzeci 
z rzędu, kiedy stanęły na drugim 
miejscu podium mistrzowskiego.
Skład drużyny: Oliwia Milkow-
ska, Emilia Kurnikowska, Natalia 
Rejment, Natalia Bandurska, Maja 
Malinowska, Oliwia Kubryn, Pola 
Bujnarowska, Martyna Podlaska, 
Izabela Dąbrowska, Eliza Ropela-
Puzdrowska, Antonina Dumańska, 
Agata Gołaszewska, Zuzanna 

Kreft, Julia Hewelt
Sztab trenerski: Prezes - Marek Stefanowski, Trener 1 - Dawid Michor, Trener 2 - Miłosz Majka, 
Trener przygotowania motorycznego - Adam Matyński, Fizjoterapeuta - Patryk Borzestowski
Końcowa klasyfikacja:
I MKS Kalisz, II GKS Wieżyca 2011 Stężyca, III Klub Siatkarski UKS Atena Warszawa
źródło: gminastezyca.pl

podiuM dla Juniorek
Siatkówka | dziewczyny z gkS wieżyca 2011 Stężyca zakończyły swoją przygodę 
z finałem Mistrzostw polski, które odbywały się w dębicy.
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