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Planowana inwestycja polegać będzie na bu-
dowie centrum sportowego wraz z zagospo-
darowaniem terenu. Obiekt będzie częściowo 
dwukondygnacyjny oraz częściowo jedno-
kondygnacyjny.

Na parterze zaprojektowano 3 sale ćwiczeń 
dla około 30 osób, szatnie, sanitariaty, 6 po-
mieszczeń klubowych dla około 10 osób, po-
mieszczenia gospodarcze i porządkowe, toale-
ty oraz kotłownię.

Na piętrze zaprojektowano 2 sale fitness 
dla około 50 osób z możliwością podziału, 
szatnie, sanitariaty, salę konferencyjną dla 
około 50 osób z zapleczem, pomieszczenia 
porządkowe oraz toalety. Dostęp do po-
mieszczeń na piętrze zapewniają schody 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz winda przy-
stosowana dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Kaszubskie Centrum Sportu znajdować 
będzie się przy żukowskim stadionie na ul. 
Książąt Pomorskich.

Koszt zadania wyniesie ok. 19,1 mln zł, 
z czego 5 milionów zł stanowi dofinansowa-
nie w ramach Programu Inwestycji Strategicz-
nych „POLSKI ŁAD”.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum Zakład 

Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Re-
piński wraz z Przedsiębiorstwem Krzysztof 
Repiński. Plac budowy został już przekazany 

wykonawcy. Termin zakończenia prac prze-
widziany jest na wrzesień 2023r.

Źródło: UG Żukowo
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Umowa na budowę 
centrum sportu podpisana
GMINA ŻUKOWO | Bardzo dobre informacje dla fanów sportu i zwolenników aktywnej formy 
spędzania czasu. Gmina Żukowo zyska nowy obiekt sportowy, a umowa na jego budowę została 
właśnie podpisana.

Kolejne środKi dla 
Gminy PrzodKowo
Gmina PrzodKowo | w iii edycji Polskiego Ładu 
z Programu inwestycji Strategicznych dla gmin w któ-
rych funkcjonowały PGr-y Gmina Przodkowo otrzyma 
dofinansowanie.

Dofinansowanie zostanie przekazane na: „Przebudowę 
drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) i Smołdzinie(uli-
ca Głęboka)”. Kwota dofinansowania jaką nam przyznano 
1 948 553,60 zł.
Zakres robót polega na utwardzeniu istniejących na-
wierzchni gruntowych dróg w Czeczewie i Smołdzinie 
wraz z wykonaniem chodnika, kanału technologicznego, 
wykonanie kanalizacji deszczowej i rozbudowę oświetle-
nia ulicznego.
Źródło: UG Przodkowo

fot. pixabay.com
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Zarząd Powiatu już po raz siedemnasty 
zorganizował na kartuskim rynku wiel-
kie święto. Dzięki zniesieniu obostrzeń 
związanych z pandemią COVID-19 po 
trzyletniej przerwie wróciła jedna z naj-
większych imprez muzycznych na terenie 
powiatu i nie tylko.

Dni Powiatu Kartuskiego uświetniła 
doskonała muzyka, a szeroki wachlarz 
wykonawców zapewnił rozrywkę nawet 
najbardziej wymagającym. Część arty-
styczną pierwszego dnia rozpoczął występ 
kartuskiego zespołu The Moneymakers, 
z premierą swojego debiutanckiego albu-
mu „Miłość”. Następnym wykonawcą był 
finalista programu The Voice of Poland - 
Arek Kłusowski.

Na zakończenie wieczoru wystąpił zespół 
Fisz Emade Tworzywo, laureaci tegorocz-
nej edycji Fryderyków. Zdobyli nagrody 
w kategoriach Album Roku oraz Zespół 
Roku, dodatkowo Bartek Fisz Waglewski 
otrzymał statuetkę jako Autor Roku.

Niedzielne koncerty mocnym brzmie-
niem otworzyło muzyczne trio z Żukowa 
- zespół „Klint” promując swój pierwszy 
album Hola! Ostre hardrockowe brzmie-
nie kontynuował Tomasz Lipnicki z ze-
społem Lipali. Kulminacją Dni Powiatu 
Kartuskiego był znakomity koncert ze-
społu Happysad.

Starosta Kartuski Bogdan Łapy jeszcze 
ze sceny zaprosił wszystkich na przyszło-
roczną edycję Dni Powiatu Kartuskiego.

-Dla ucztujących w dobrej muzyce przy-
pominamy, że Zarząd Powiatu Kartuskiego 
w dniach 13-14 sierpnia organizuje Festi-

wal Przyjemności Muzycznych w Ostrzy-
cach. Na pewno nie zabraknie wyszuka-
nych brzmień, które zapewnią m.in. Magda 

Umer, Rozen, a na finał uznany zespół Raz, 
Dwa, Trzy. - informuje Zarząd Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Za nami Dni Powiatu Kartuskiego
POWIAt | Sobotnie i niedzielne popołudnie 16 i 17 lipca upłynęło mieszkańcom i gościom powiatu kartuskiego pod znakiem dobrej muzyki.
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Powiat wyremontuje budyneK 
SPecjalneGo ośrodKa SzKolno-
wychowawczeGo
Powiat | 28 czerwca 2022 roku Starosta Kartuski bogdan Łapa wraz z członkiem zarządu 
iwoną Formelą podpisali umowę na remont budynku Specjalnego ośrodka Szkolno-wy-
chowawczego w Żukowie, w zakresie instalacji elektrycznej oraz dachu.

Zakres prac obejmuje m.in.: 
wymianę instalacji elektrycz-
nych, przebudowę rozdzielnic, 
wymianę części oświetlenia, 
remont pokrycia dachowego, 
wymianę instalacji odgromo-
wej, montaż nowych kominów 
wentylacyjnych oraz inne roboty 
powiązane.
-Bezpieczeństwo nauczycieli 
i pracowników jest bardzo waż-
ne, ten budynek ma swoje lata 
ale niestety też pewne manka-
menty. Mianowicie instalacja 
jest tam jeszcze aluminiowa, 
dach także wymaga remontu. 
W związku z tym Zarząd Powiatu 

wyasygnował środki na remont tych dwóch elementów. Udało nam się wyłonić, w wyniku 
negocjacji fakultatywnych wykonawcę tej inwestycji – powiedział Starosta Bogdan Łapa.
Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z którym została podpisana 
umowa jest: HP bud Halina Pełka z Wejherowa, która zaoferowała zrealizowanie zamó-
wienia za kwotę 529 845,86 zł brutto z okresem gwarancji 5 lat. Prace zostaną wykonane 
w ciągu 2 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
-Inwestycja wpłynie znacząco na komfort pracy placówki, po remoncie będziemy mogli 
spokojnie i bezpiecznie realizować wszystkie zadania związane z działalnością szkoły – 
powiedziała dyrektor SOSW Barbara Bulczak.
Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będzie realizowa-
na przez PRIDIM Michał Drywa.
Przedmiotowa inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych budżetu 
Powiatu Kartuskiego.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Dobre wyniki matur 
w powiecie kartuskim
POWIAt | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała wyniki matur 2022 dla absolwentów 
szkół ponadpodstawowych w województwie pomorskim.

Powiat kartuski, pod względem zdawalności abitu-
rientów na tle pozostałych powiatów wypadł dosko-
nale. Wyrażona procentem tzw. zdawalność dla ca-
łego egzaminu dojrzałości klasyfikuje tegorocznych 
maturzystów szkół bardzo wysoko: 82% to świetna, 
czwarta pozycja na liście wszystkich powiatów (dla 
porównania - od najwyższej - Sopot 95%, Gdynia 
84%, powiat bytowski 83%). Biorąc pod uwagę 
możliwość tzw. poprawki dla osób, które nie zdały 
jednego przedmiotu - poziom satysfakcji znacznie 

wzrośnie po egzaminach poprawkowych.
Już teraz Starosta Kartuski serdecznie gratuluje suk-

cesów i tak dobrych rezultatów ciężkiej pracy nauczy-
cielom i uczniom. I choć podane wyniki to „surowy” 
obraz efektów egzaminów, wymagający głębszej ana-
lizy w poszczególnych przedmiotach, rozkładu wyni-
ków w grupie itp. - bez wątpienia cieszyć się mogą 
wszyscy zdający, rodzice oraz kadra dyrektorska i na-
uczycielska  szkół w powiecie kartuskim.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Wkład pieniężny w takiej wysokości 
zostanie przeznaczony na rozbudowę 
szpitala - zadanie, które jest niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania szpi-
tala. W zamian za wniesiony wkład Po-
wiat obejmie 17 tys. udziałów o wartości 
1 tys. zł każdy.

Środki zostaną przekazane w latach 
2023-2029 zgodnie z Wieloletnią Progno-
zą Finansową. W roku 2023 - 500 tys. zł, 
w latach 2024-2028 - po 3 mln zł, a w roku 
2029 - 1,5 mln zł.

Umożliwi to wybudowanie Centrum 
Diagnostyki Obrazowej, przebudowanie 
poradni specjalistycznych, rozbudowę 
oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii, oddziału chorób wewnętrznych 
i szkoły rodzenia. Zmodernizowane zo-
staną obiekty szpitala i jego infrastruk-
tura.

Wybudowany zostanie budynek o łącz-
nej kubaturze 4.509,7 m2, dodatkowo 
przewidziano modernizację budynków 
szpitalnych o powierzchni około 1033 
m2. Inwestycja jest tak zaprojektowana, 
by połączyć istniejący budynek główny 
szpitala z budynkiem „B”, w którym ak-
tualnie znajduje się m.in. oddział cho-

rób wewnętrznych. W nowo powstałym 
obiekcie powstaną pracownie rezonansu 
magnetycznego, tomografii kompute-
rowej, echokardiografii i ultrasonografii 
oraz w przebudowanej poradni specjali-
stycznej pracownia rentgenodiagnostyki 
tworząc jako całość Centrum Diagnostyki 
Obrazowej.

W ramach inwestycji planowane są rów-
nież dodatkowe sale dla pacjentów oddzia-
łu chorób wewnętrznych oraz pomiesz-
czenia dla pracowników tego oddziału. 
Powstaną nowe szatnie dla personelu oraz 
gabinetów pielęgniarskich i lekarskich.

Realizacja tej inwestycji pozwoli kartu-
skiemu szpitalowi na rozszerzenie zakresu 
udzielanych świadczeń medycznych oraz 
niewątpliwie przyczyni się do polepszenia 
standardu obsługi pacjentów.

Podjęcie uchwały umożliwi zrealizo-
wanie kolejnego ważnego etapu wyczeki-
wanej modernizacji kartuskiego szpitala. 
Powiat kartuski inwestuje we wszystkich 
obszarach ważnych dla mieszkańców – 
nie tylko w infrastrukturę drogową, ale 
także w oświatę i zdrowie.

-W obecnej kadencji, na rzecz szpitala, 
już udało się zrealizować szereg inwestycji 

m.in. wybudowaliśmy aptekę oraz cen-
tralną sterylizatornię. Dodatkowo pozy-
skaliśmy środki na zakup trzech nowych 
karetek i tomografu. Jednak to właśnie 
budowa łącznika stanowi temat istotny 

dla nas od lat. Dzięki realizacji tego przed-
sięwzięcia zyskamy centrum diagnostyki, 
powiększone zostaną oddziały chorób we-
wnętrznych, anestezjologii i intensywnej 
terapii. Jest to ważny krok w kierunku ko-

lejnego zadania – pełnej modernizacji od-
działu chirurgicznego. Zdrowie naszych 
mieszkańców jest najważniejsze - podkre-
śla starosta kartuski Bogdan Łapa.

Źródło: Starostwo powiatowe w Kartuzach

Powiat Kartuski przeznaczy 17 mln zł na 
remont i rozbudowę kartuskiego szpitala

POWIAt | 8 lipca br. podczas sesji Rady Powiatu Kartuskiego jednogłośnie podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Powiatowego Centrum 
Zdrowia SP. z o.o. o 17 mln zł.
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ReKlama U/2022/PR-media-Group/PR

PodPiSanie umowy na remont droGi 
Powiatowej SzKlana - borzeStowo
Powiat | 6 lipca 2022 roku Starosta Kartuski bogdan Łapa wraz z wicestarostą Piotrem 
Fikusem podpisali umowę na remont drogi powiatowej Szklana – borzestowo.

Przedmiotem zamówienia jest remont 
drogi o długości 4 km. Zakres prac obej-
muje m.in.: roboty ziemne i odwodnienie, 
wykonanie nawierzchni i podbudów, roboty 
wykończeniowe oraz inne prace, w tym 
wzmocnienie nawierzchni na krawędziach 
jezdni.
Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się 
równość i szczelność drogi a także zostaną 
uporządkowane pobocza. Remont z pew-
nością przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa użytkowników.

Wykonawcą, który przedstawił najkorzyst-
niejszą ofertę i z którym została podpisana 
umowa jest: Przedsiębiorstwo Drogowo - 
Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. z Kartuz.
Prace zostaną wykonane w ciągu 3 mie-
sięcy od daty zawarcia umowy. Wartość 
umowy opiewa na kwotę 4.761.001,28zł. Po-
wiat Kartuski pozyskał dofinansowanie na 
realizację zadania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (edycja 2022) w wysokości 
2.317.973,00 zł.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Zarząd Powiatu Kartuskiego podjął 
decyzję o remoncie 1160 mb wspomnia-
nego odcinka, który kończy remont ca-
łej drogi na terenie Powiatu Kartuskiego. 
Na ostatniej Sesji Radni Powiatu Kar-
tuskiego zdecydowali o przeznaczeniu 
200 tys. zł na poczet realizacji tej inwe-
stycji. Jej całkowity koszt to kwota 400 
tys. zł. Brakującą kwotę 200 tys. zł Po-
wiat Kartuski pozyskał od Dyrekcji La-
sów Państwowych z Gdańska. W sumie 
w ciągu ostatnich 4 lat Powiat Kartuski 
wyremontuje ponad 5,3 km wspomnia-
nej drogi. Planowany termin realizacji 
to przełom sierpnia i września br.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

ReKlama 11/2022/PR-media-Group/PR
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Pożegnanie absolwentów

Remont kolejnego 
odcinka drogi

POWIAt | To był wyjątkowy dzień dla wszystkich uczniów szkoły. Teraz czekają ich 
nowe wyzwania na kolejnych ścieżach w życiu.

POWIAt | Ostatnia prosta została do zakończenia prac na kolejnym odcinku drogi 
Sulęczyno-Lipusz. Nie jest to jendak koniec drogowych inwestycji.

Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Euge-
niuszem Pryczkowskim wzięli udział w uroczystości pożegnania absolwentów Branżowej 
Szkoły I Stopnia im. Książąt Pomorskich w Żukowie. Przekazano gratulacje dla absolwen-
tów i podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników administracji i obsługi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

bezPieczeńStwo PieSzych 
jeSt najwaŻniejSze
Powiat | zarząd Powiatu Kartuskiego zakończył modernizację 16 
przejść dla Pieszych na drogach Powiatowych.

Wykonawcą była Firma - Zakład 
Instalacji Elektrycznych Edmund 
Cirocki z Żukowa. W ciągu 7 miesięcy 
przebudowano przejścia w następują-
cych miejscowościach: Banino, Leźno, 
Pępowo - 2 przejścia, Skrzeszewo 
- 2 przejścia, Przodkowo, Czeczewo, 
Borzestowo, Wygoda Łączyńska, Bącz, 
Ostrzyce, Stężyca, Kamienica Królew-
ska, Szklana oraz Kiełpino. Na realizację 
zadania Powiat Kartuski pozyskał do-
finansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości ponad 715 
tys. zł. Zarząd Powiatu Kartuskiego 
dziękuje Wojewodzie Pomorskiemu 
Dariuszowi Drelichowi za przekazane 
środki finansowe.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Kluczowym elementem festiwalu jest 
muzyka, w ramach tegorocznej Kniei odbył 
się XVII Przegląd Sygnałów i Muzyki My-
śliwskiej. Do udziału zgłosiło się 33 sygna-
listów indywidualnych oraz 10 zespołów, 
a przesłuchania odbywały się w 4 katego-
riach indywidualnych oraz 4 zespołowych. 
O randze tego konkursu świadczyć może 
fakt, iż dotarli do nas uczestnicy z różnych 
zakątków północnej Polski.

Przesłuchania sygnalistów odbywały 

się w Drewnianym Zabytkowym Koście-
le a na łączkach obok ulokowane zostały 
strefy edukacyjna i gastronomiczna. Swoje 
stoiska edukacyjno-promocyjne rozstawi-
ły Zarządy Okręgowe Polskiego Związku 
Łowieckiego z Gdańska i Słupska a także 
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby.

Wśród atrakcji przewidzianych dla 
uczestników imprezy były m.in.:

- Konkurs Oceny Poroży Jeleni przeprowa-
dzony przez Koło Łowickie „Szarak” Gdańsk,

- prezentacja szlachetnej sztuki wabienia 
jeleni przeprowadzona przez Huberta Kel-
lera,

- pokaz psów ras myśliwskich – przepro-
wadzony przez członków komisji kynolo-
gicznej PZŁ Gdańsk,

- prezentacja sokolnicza, możliwość po-
trzymania i zrobienia sobie zdjęcia z raro-
giem oraz rozmowy z sokolniczką  Moniką 
Płuciennik,

- konkurs kulinarny dla KGW na potrawy 
z rogacza, zmagania Pań oceniała komisja, 
której przewodziła pochodząca z pomorza 
laureatka programu Masterchef – Sylwia 
Garska-Chmarycz,

- możliwość degustacji dań konkurso-
wych oraz dzików przekazanych przez KŁ 
„Słonka” Sierakowice.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili 
także: Senator RP Kazimierz Kleina, Woje-
woda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa, Wójt Gminy Sie-
rakowice Tadeusz Kobiela, Zastępca Wójta 
Gminy Sierakowice Zbigniew Fularczyk, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy Michał 
Majewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Ło-
wieckiej Andrzeja Hinc, Łowczych Okrę-
gowi: PZŁ Gdańsk Dominik Szefer i PZŁ 
Słupsk Michał Pobiedziński oraz delegacje 
z pocztami sztandarowymi.

Uroczystość w Sierakowicach zakończyła 
się Mszą Świętą Hubertowską, którą na Oł-
tarzu Papieskim koncelebrowali ks. prałat 

Andrzej Koss – kapelan leśników i myśli-
wych diecezji pelplińskiej, ks. kanonik Ja-
cek Tabor – kapelan leśników i myśliwych 
archidiecezji gdańskiej oraz gospodarz 
miejsca -  ks. dr Tadeusz Knut – proboszcz 
sierakowickiej parafii pw. św. Marcina.

Po mszy uczestnicy Kniei przenieśliśmy 
się do Ostrzyc w Gminie Somonino, gdzie 
odbyła się bardziej rozrywkowa cześć im-
prezy.

Organizatorami Festiwalu Kultury Ło-
wieckiej Knieja 2022 były Gminy Sierako-

wice i Somonino oraz Zarządy Okręgowe 
Polskiego Związku Łowieckiego w Gdań-
sku i Słupsku.

W realizację wydarzenia włączyło się 
wiele lokalnych Kół Łowickich oraz Po-
morskie Towarzystwo Miłośników Muzyki 
i Kultury Łowieckiej

- W imieniu organizatorów serdecznie 
dziękujemy wszystkim za pomoc w orga-
nizacji oraz udział w XVII FKŁ Knieja! - 
informuje Urząd Gminy Sierakowice.

Źródło: GOK Sierakowice

XVII Festiwal Kultury Łowieckiej
GMINA SIERAKOWICE | Festiwal KNIEJA to cykliczna impreza, która odbywa się w Sierakowicach od 2004 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się formuła wydarze-
nia, zmieniali się partnerzy ale tym co pozostaje niezmienne jest promocja kultury łowieckiej jako istotnego elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
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KąPieliSKa w Gminie SieraKowice zaPraSzają
Gmina SieraKowice | Kiedy żar leje się z nieba, ochłody najlepiej szukać nad wodą. o bezpieczeństwo plażowiczów 
dbają ratownicy.

Kąpielisko Gminne: Plaża Gowidlino
Adres kąpieliska: Godwidlino ul. •	
Jeziorna 66 A Akwen kąpieliska: 
JEZIORO GOWIDLINO
Długość linii brzegowej: 40 m•	
Sezon kąpielowy: 01/07/2022 - •	
31/08/2022
Godziny otwarcia kąpieliska: 11:00 •	
- 19:00
Ocena kąpieliska: woda przydatna •	
do kąpieli
Data badania kąpieliska: 02-07-2022•	

Kąpielisko jest czynne codziennie od 1 
lipca do 31 sierpnia w godzinach 11.00-
19.00. W trosce o bezpieczeństwo ko-
rzystających z wypoczynku nad wodą 
Gmina zatrudniła ratowników WOPR. 
W związku z tym Urząd Gminy apeluje 
o bezwzględne stosowanie się do ich 
uwag i poleceń.
Jednocześnie przypomina się, że 
obowiązuje zakaz wjazdu samochodami 
w pobliże kąpieliska (zakaz nie dotyczy 
mieszkańców, służb porządkowych 

i pojazdów z zaopatrzeniem). Samo-
chody można zaparkować na parkingu 
zlokalizowanym przy ul. Jeziornej, ok. 
200 metrów od plaży.
Na nowo wybudowany kompleks re-
kreacyjny składa się przystań kajako-
wo-żeglarska, slip żeglarski, pomost 
kajakowo-wypoczynkowy, kąpielisko 
z plażą, a także pole biwakowe wypo-
sażone we wiaty, ławostoły, miejsce na 
ognisko i suszarki do kajaków.
Nowoczesna infrastruktura spełnia 
wszelkie standardy zgodne z obowią-
zującymi przepisami, także sanitarnymi. 
Zadbano o ustawienie publicznych toa-
let i zwiększono liczbę koszy na śmieci.
Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynko-
wym :Słoneczna Zatka” - Gowidlino 140
Kąpielisko jest czynne codziennie od 1 
lipca do 31 sierpnia w godzinach 10.00-
18.00. W trosce o bezpieczeństwo ko-
rzystających z wypoczynku nad wodą 
od wtorku do niedzieli nad bezpieczeń-
stwem czuwają ratownicy WOPR.

Adres kąpieliska: Gowidlino 140•	
Akwen kąpieliska: JEZIORO GOWI-•	
DLINO
Sezon kąpielowy: 01/07/2022 - •	
31/08/2022
Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 •	
- 18:00
Ocena kąpieliska: woda przydatna •	
do kąpieli
Data badania kąpieliska: 29-06-2022•	

źródło: Gmina Sierakowice

fot. Gmina Sierakowice

Modernizacja 
odcinka drogi 
w Szarłacie
GMINA PRZODKOWO | Przedsięwzięcie to jest ostatnim etapem 
utwardzania nawierzchni drogi łączącej miejscowość Stanisławy 
z drogą powiatową relacji Grzybno-Hopy.

Już za 30 dni mieszkańcy Szarłaty i okolic, cieszyć się będą z kolejne-
go odcinka utwardzonej nawierzchni drogi. Prace na niej ruszyły pełna 
parą. Modernizacją odcinka drogi w Szarłacie zajmuje się wyłoniona 
w drodze przetargu Saferoad Kabex Sp. z o.o z Gdańska, która wartość 
robót wyceniła na 210 621,60 zł.

W środę 20 lipca br. podpisano w tej sprawie stosowną umową Pra-
ce obejmują wykonanie nawierzchni z płyt Yomb na odcinku 264 mb 
o szerokości 4 m i utwardzeniu pobocza z dwóch stron.

Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu ochrony gruntów Rolnych.
Źródło: UG Przodkowo
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Koncert zorganizowany w ramach Żu-
kowskiego Lata Muzycznego cieszył się 
ogromną przychylnością słuchaczy. Trzeci 
już z koncertów lipcowego Festiwalu, w ra-
mach którego miłośnicy muzyki spotykają 
się pod sceną przy dziedzińcu kościoła pw. 
WNMP w Żukowie, wzbudził i rozbudził 
wiele emocji. Olga Bończyk wraz z Piotrem 
Wrombelem (piano), Bartkiem Szetelą 
(kontrabas) i Krzysztofem Szmańdą (per-
kusja) zabrali melomanów w sentymental-
ną podróż po najpiękniejszych przebojach 
z lat ‘50, ’60 i ’70 ubiegłego wieku.

- Na program koncertu składają się 
piosenki polskie z lat mojego dzieciń-

stwa. Ktoś może powiedzieć „a kto dzisiaj 
słucha takich staroci”? Odpowiedź jest 
prosta. Próżno dziś szukać w najnow-
szej literaturze estradowej tak pięknych 
kompozycji jak te, które powstawały 
w latach 50-60-70.tych. Nie wiem czy to 
tylko sentyment do dawnych lat, ale nie 
umiem oprzeć się wrażeniu, że przeboje 
z minionego stulecia zwyczajnie się nie 
starzeją a gdy ich słucham, utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że siłą ich sukcesu 
są nadzwyczaj pięknie skomponowane 
i opatrzone w doskonały tekst piosenki. 
Postanowiłam więc przywołać je do życia, 
i pokazać je w nowym spojrzeniu i nowych 

aranżacjach. Muzycznie nad całością czu-
wa Piotr Wrombel - jeden z najbardziej 
uznanych pianistów jazzowych, aranżer 
i kompozytor. Wierzę, że powrót do tych 
pięknych piosenek będzie nie tylko hoł-
dem dla dawnych wspaniałych twórców, 

ale stanie się dla Państwa - słuchaczy - 
czystą przyjemnością i powrotem do mi-
nionych lat młodości.- opowiada o swoim 
projekcie muzycznym Olga Bończyk.

Podczas koncertu można było usłyszeć 
piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej, Ire-

ny Santor, Wojciecha Młynarskiego, Reny 
Rolskiej, Marii Koterbskiej, czy Skaldów. 
Obecni na dziedzińcu słuchacze wraz 
wokalistką wykonywali znane i lubiane 
przeboje.

Źródło: OKiS Żukowo

Muzyczna podróż sentymentalna
GMINA ŻUKOWO | „Piosenka dobra na wszystko” pod takim hasłem Olga Bończyk wraz z muzykami zaprosili do wspólnej podróży.
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Trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej w Przyjaźni
GMINA ŻUKOWO | Ruszyła realizacja zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Przy-
jaźni i Lniskach.

Inwestycja polega przede wszystkim 
na budowie 19,5 km kanalizacji sanitar-
nej, w tym 14,2 km sieci grawitacyjnej, 
3,5 km sieci tłocznej oraz 1,8 km przy-
łączy (ok. 450 szt.) wraz z budową czte-
rech przepompowni ścieków na terenie 
miejscowości Przyjaźń i Lniska. Dodat-
kowo do celów dwóch przepompowni 
ścieków powstanie łącznie 2 km sieci 
wodociągowej.

Dzięki zadaniu kolejne niemal 1000 
Mieszkańców będzie mogło korzystać 
z kanalizacji sanitarnej, a w perspekty-
wie inwestycja ta otwiera możliwości 
dalszej rozbudowy kanalizacji w kie-
runku Niestępowa i Skrzeszewa.

W ramach inwestycji zostanie uzbro-
jona w kanalizację ulica Żukowska, Strumykowa, Słoneczna, Spacerowa, Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, 
Łapińska, Brzozowa, Mikołaja Kopernika, Urocza, Przytulna, Przyjazna, Okrężna, Rumiankowa w miejsco-
wości Przyjaźń oraz dwie ulice bez nazewnictwa w miejscowości Lniska.

Koszt całego zadania to ponad 28 mln zł, z czego 7,8 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych, 
reszta pochodzi z budżetu Spółki Komunalnej Żukowo sp. z o.o.

- Jednocześnie prosimy, by zachować ostrożność poruszając się w rejonie inwestycji. Jak podaje wykonaw-
ca: „dnia 21.07.2022 r. rozpocznie się budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Spacerowej, na odcinku od 
Szkoły Podstawowej do Kościoła. W pierwszej kolejności zostanie sfrezowana nawierzchnia w pasie szero-
kości ok. 1,0-1,5m m, a powstały frez asfaltowy, po zagęszczeniu dalej pozostanie na jezdni. Po zakończeniu 
tej fazy rozpoczną się roboty ziemne i montażowe związane z budową samego kanału. Roboty te prowadzo-
ne będą z częściowym zawężeniem jezdni do jednego pasa, a ruch kołowy regulowany będzie tymczasową, 
wahadłową sygnalizacją świetlną. Całość prac potrwa ok. 3 tygodni.” -  informuje Urząd Gminy.

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej prowadzone są obecnie również m.in w Małkowie, Pępo-
wie i Baninie.

Źródło: UG Żukowo
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FeStiwal muzyKi orGanowej 
i Kameralnej
Kartuzy | ”Solo i w duecie” taki tytuł nosił drugi, festiwalowy koncert w ramach jubile-
uszowego Xl Kartuskiego Festiwalu muzyki organowej i Kameralnej.

W niecodziennym projekcie muzycznym na 
organy i harfę wystąpili: Karol Hilla i Carlos 
Pena Montoya. Na zaproszenie organi-
zatorów: Burmistrza Kartuz Mieczysława 
Grzegorza Gołuńskiego oraz Proboszcza 
Parafii WNMP w Kartuzach ks. Piotra Krupiń-
skiego odpowiedziała także licznie przybyła 
publiczność.
W programie koncertu wybrzmiały utwory 
takich artystów jak: Franck, Bach, Granados, 
Peter, Hartmann, Tournier, Rheinberger 
i Grandjany. I tak jak w tytule koncertu - 
część utworów wykonana został solo, a inne 
w duecie na organy i harfę.

W związku z niecodziennym jubileuszem na 
gości przybyłych na koncerty czeka równie 
niecodzienna niespodzianka - płyta CD z ca-
łym repertuarem tegorocznego jubileuszo-
wego festiwalu w wykonaniu zaproszonych 
artystów. Materiał na płycie został nagrany 
właśnie w miejscu występów - w kartuskiej 
Kolegiacie.
Na koniec Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
Katarzyna Olszewska zaprosiła na kolejne, 
trzecie spotkanie miłośników muzyki kla-
sycznej do kartuskiej Kolegiaty 7 sierpnia 
2022r.
Źródło: UM Kartuzy

fot. Um Kartuzy

Podczas spotkania miała miejsce prelekcja o roli 
pszczół w naszym codziennym życiu i zagrożeniach 
dla tych zwierząt jakie niesie za sobą nieprawidłowo 
prowadzone współczesne rolnictwo. Był to jednocze-
śnie apel do sołtysów, aby uświadamiali i pilnowali 
działania rolników na swoim terenie.

Głównym celem spotkania z sołtysami było omó-
wienie Funduszu Sołeckiego z prośba o jego prawi-
dłowe planowanie już na przyszły 2023 rok. Obecnie 
jest to czas na precyzowanie planów na przyszły rok, 
bowiem już we wrześniu trzeba będzie złożyć propo-
zycje kształtu budżetu sołectw na rok 2023.

Spotkanie Burmistrza z sołtysami było także wspa-
niała okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Kartuz 
laureatom konkursu Piękna Wieś Pomorska w ka-
tegoriach: ZAGRODA i WIEŚ. Zwycięzcą kategorii 
ZAGRODA został pan Karol Kuberna z Pomieczyń-
skiej Huty. W kategorii WIEŚ przyznano nagrodę 
główną oraz dwie równorzędne nagrody. 1. miejsce 
zajęło Kiełpino, a dwa drugie miejsca zajęły: Mira-
chowo i Staniszewo. Nagrody odebrali sołtysi tych 
miejscowości: Mirosław Paczoska, Edmund Kotłow-
ski i Wiesław Konkol.

Źródło: UM Kartuzy

Piękna Wieś 
Pomorska
KARtUZY | W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach Bur-
mistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński spotkał się z przedstawicie-
lami jednostek pomocniczych jakimi w gminach są sołectwa i sołtysi.
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Obecnie trwają roboty ziemne w czaszy zbiornika. In-
westycja kosztować będzie ok. 8,6 mln zł. Termin zakoń-
czenia realizacji planowany jest na luty przyszłego roku.

Zakres prac obejmuje m.in:
wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowe-•	
go o konstrukcji ziemnej, częściowo ogroblowanej 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi – zbiornik 
o pojemności 32,6 tys. m3,

przebudowę przepustu pod ul. Spacerową,•	
przebudowę gazociągu średniego ciśnienia oraz •	
infrastruktury teleinformacyjnej zlokalizowanych 
w pasie drogowym ul. Spacerowej na odcinku prze-
budowywanego przepustu,
regulację, kształtowanie, wykonanie koryta cieku •	
naturalnego.

Źródło: Gmina Żukowo/fb
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5 mln dofinansowania

Budowa zbiornika

GMINA StĘŻYCA | Otrzymany grant pozwoli na budowę dróg gminnych, co tym samym podniesie 
jakość komunikacji.

GMINA ŻUKOWO | Prace budowlane wciąż trwają. Na terenie między Rębiechowem i Baninem 
powstaje zbiornik retencyjny.

Gmina Stężyca otrzymała 4.860.000 zł dofinansowa-
nia na realizację projektu pn. „Budowa dróg gminnych 
na terenie gminy Stężyca” z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwesty-
cja polegać będzie na rozbudowie oraz przebudowie 
dróg gminnych na terenie gminy Stężyca. Drogi objęte 
zakresem realizacji niniejszego projektu to:

droga gminna relacji Klukowa Huta - Żuromino,•	

drogi gminne relacji Nowa Wieś - Kamienica Szla-•	
checka w tym ul. Majowa i ul. Rolnicza,
droga gminna w miejscowości Kamienica Szlachec-•	
ka ul. Cicha,
droga gminna z miejscowości Nowe Łosienice •	
w kierunku Mściszewic,
droga gminna w miejscowości Zgorzałe ul. Górna.•	

Źródło: UG Stężyca

jednoStKi oSP ze wSParciem Samorządu 
województwa PomorSKieGo
Gmina PrzodKowo | we wtorek 19 lipca br. w Szymbarku odbyło się uroczyste wręcze-
nie grantów dla jednostek oSP m.in. z terenu powiatu kartuskiego.

W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Andrzej 
Wyrzykowski z Andrzejem Deykiem – Gminnym 
Komendantem OSP w Przodkowie, ponieważ 
dofinansowanie otrzymały również jednostki 
OSP z Gminy Przodkowo.
-Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny 
nasze OSP dostaną, nowy niezbędny sprzęt 
tak potrzebny podczas do ratowania życia 
i niejednokrotni naszego całego dobytku. - 
informuje Urząd Gminy.
W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek 
województwa pomorskiego Józef Sarnowski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Piotr Karczewski  Dyrektor Zarządu 
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Gdańsku dh Edmund Kwidziński starosta 
kartuski Bogdan Łapa oraz samorządowcy 
i przedstawiciele jednostek OSP.
źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo
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Bezpieczeństwo nad wodą
POWIAt | Wysokie temperatury na termometrze zachęcają do zażywania kąpieli w orzy, ja i jeziorze. 
Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności.

Zarówno policjanci jak i ratownicy WOPR wspól-
nie przestrzegają, aby nad wodę przede wszystkim 
zabrać rozsądek. Niestety wielu ludzi przecenia 
swoje umiejętności lub nie zwraca uwagi na niebez-
pieczeństwo jakim może być woda.

Do tragedii może dojść z różnych powodów jak 
zachłyśnięcie czy zwyczajne zmęczenie w przypad-
ku, gdy zbyt daleko odpłynęliśmy. Bardzo niebez-
piecznie może okazać się wybieranie niestrzeżonych 
kąpielisk oraz pływanie pod wpływem alkoholu. 
Wtedy wydaje nam się, że możemy o wiele więcej 
niż potrafimy przy jednoczesnym spadku sił i umie-
jętności. Takie sytuacje zdarzają się nawet kiedy przy 
nas są inne osoby. Wystarczy moment, aby zniknąć 
pod wodą i tylko kilka minut by doszło do tragedii.

Najważniejsze zasady wypoczynku nad wodą:
korzystaj ze strzeżonych kąpielisk,•	
zwracaj uwagę na warunki atmosferyczne,•	
nigdy nie kąp się po spożyciu alkoholu,•	
nie przeceniaj swoich możliwości i umiejętności •	
pływackich,
pamiętaj o sprzęcie ratunkowym,•	
zwracaj uwagę na dokumenty i przedmioty war-•	
tościowe.

Wypoczynek to beztroska, jednak należy pamiętać 
o odpowiednim zabezpieczeniu portfela, dokumen-
tów, telefonów oraz innych przedmiotów wartościo-
wych. Nie stwarzaj okazji sprzyjającej potencjalne-
mu złodziejowi.

Źródło: KPP Kartuzy
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niedoKończony „zameK”
ŁaPalice | w centrum zainteresowania turystów nieodmiennie jest „zamek” w Łapali-
cach. codziennie jego teren jest patrolowany przez policjantów.

Wstęp na prywatny teren będący cały czas 
placem budowy jest zabroniony, jednak 
to nie powstrzymuje ciekawych turystów. 
Policjanci apelują o rozsądek tych, którzy 
jednak decydują się wkroczyć na posesję.
Pod koniec 2021 roku na terenie tej budowli 
doszło do wypadku dwóch 15-latków, którzy 
wpadli do szybu windy o głębokości ponad 
7 metrów. Obaj chłopcy z obrażeniami ciała 
trafili do szpitala. Mimo tego zdarzenia 
wiele osób nieostrożnie kroczy po „zamku”, 
ponadto nie stosując się do znaków zakazu 

wokół terenu budowy. Droga dojazdowa do 
posesji objęta jest zakazem ruchu, dodat-
kowo przed bramą wjazdową umieszczono 
znak zakazu zatrzymywania się.
Od początku tego roku policjanci wielokrot-
nie interweniowali na ternie „Zamku w Łapa-
licach” ze względu na samochody turystów, 
które blokowały wjazd oraz przejazd okolicz-
nym mieszkańcom. Interwencje te kończyły 
się najczęściej pouczeniami, mandatami, ale 
również wnioskami o ukaranie do sądu.
Źródło: KPP Kartuzy
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Serce na naKrętKi Gotowe
Gmina chmielno | Przy budynku urzędu Gminy w chmiel-
nie pojawił się nowy pojemnik w kształcie czerwonego ser-
ca, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki.

Do pojemnika można wrzucać plastikowe nakrętki, 
bez względu na kształt, czy kolor. Mogą to więc być 
nakrętki z opakowań po produktach spożywczych 
(napojach, mleku, ketchupie itp.) oraz nakrętki z opa-
kowań po środkach chemii gospodarczej (płyny do 
mycia naczyń, płyny do prania, kosmetyki itp.). Ważne, 
by przed wrzuceniem nakrętek oczyścić je z naklejek, 
etykiet, cen oraz nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów. Ułatwi to i skróci proces ich przeróbki.
- Drodzy Mieszkańcy nakrętki już nie muszą zalegać 
w Waszych domach. Przynieście je do pojemnika, idąc 
na spacer, do pracy czy na zakupy. Dochód ze sprze-
daży tego cennego surowca przeznaczony będzie 
na pomoc w funkcjonowaniu Pomorskiego Ośrodka 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA z siedzibą 
w Pomieczynie, który zapewnia leczenie, opiekę oraz 
rehabilitację dzikich zwierząt. Gorąco zachęcamy 
wszystkich Mieszkańców o włączenie się do zbiórki 
nakrętek i zapełniania całego serca. Pamiętajmy, że 
to przedsięwzięcie, to nie tylko wsparcie recyklingu 
w naszej gminie i nauka selektywnego gromadzenia 
odpadów, ale przede wszystkim pomoc potrzebującym. 
Czasem naprawdę niewiele potrzeba, aby pomóc. - 
informuje Urząd Gminy.
Źródło: UG Chmielno
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Wakacje na sportowo
GMINA PRZODKOWO | We wtorek 12 lipca 2022 roku ponad 60 dzieci wraz z rodzicami uczestniczyło w Wakacyjnych Zmaganiach 
Sportowych na ORLIKU w Przodkowie.

Tak ogromna frekwencja pozwoliła zorga-
nizować 2 grupy zainteresowań. W jednej 
grupie w postaci turnieju piłki nożnej grali 
jej miłośnicy. W drugiej natomiast większość 

dziewcząt i młodszych gości brała udział 
w grach i zabawach ruchowych.Na zakoń-
czenie Wójt Gminy Przodkowo zorganizo-
wał dla wszystkich uczestników poczęstunek 

oraz drobne nagrody/upominki.
Następna edycja w sierpniu. Szczegóły 

wkrótce...
źródło: UG Przodkowo
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Świetny występ drużyn na 
turnieju w Wendelstein
PIŁKA RĘCZNA | Niemal 30 uczniów z drużyn GKS Żukowo i UKS Banino rywalizowało w miniony 
weekend w gminie partnerskiej Wendelstein w Niemczech.

Zawodnicy wzięli udział w międzynarodowych za-
wodach piłki ręcznej. Zarówno chłopcy z GKS Żuko-
wo jak i dziewczęta z UKS Banino wygrały w swoich 
kategoriach.

W zmaganiach uczestniczyło aż 90 zespołów z Nie-
miec, Francji i Polski. Nas reprezentowały dwie grupy 
z GKS Żukowo (jedna wygrała, druga zajęła ok. 10 
miejsce w swojej kategorii) oraz dziewczęta z UKS 
Banino, które w ubiegłym miesiącu wygrały Finał 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

- Gratuluję naszym zawodnikom fantastycznych 

wyników, a organizatorom przygotowania imprezy 
– mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. – Jednocze-
śnie dziękuję za ugoszczenie naszych drużyn. Nasze 
partnerstwo ma wiele aspektów, jednym z nich jest 
możliwość zdobywania sportowego doświadczenia 
przez młodzież, dzięki międzynarodowej rywalizacji 
w takich turniejach.

- Zawodnikom GKS Żukowo i UKS Banino, oraz 
ich trenerom gratulujemy świetnej postawy! - infor-
muje Urząd Gminy.

Źródło: UG Żukowo
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Wraz z nowym sezonem szykują się 
też duże zmiany Pierwszą zmianą jest 
nowe logo, które od nowego sezonu bę-
dzie oficjalnym logiem GKS Cartusia 
1923 Kartuzy.

Zmiana ta jest efektem wielomiesięcz-
nej konsultacji z kibicami i ich petycji 
w tej sprawie i ostatecznie zgodą władz 
klubu na zmianę. W nowym logo doda-
ne zostało wyśpiewywane zawsze przez 
kibiców „Czarne C”, które wraz z pozo-
stawioną w logo datą powstania klubu 
„1923” będzie nawiązywało do marke-
tingowej jego nazwy „C1923”. Doda-
ny też został jeden pionowy, niebieski 
pasek, aby jak najbardziej zbliżyć logo 
z niebiesko-biało-czarnymi barwami 
klubu.

Zmiany dotyczyć będą również same-
go zarządu, który uzupełniony zostanie 
o nowe osoby, które będą chciały wnieść 
nieco pozytywnej energii w działalność 
klubu. Związane jest to przede wszyst-
kim z pozyskaniem kilku nowych spon-
sorów, dzięki którym Cartusia może 
wrócić tam, gdzie jest jej miejsce.

Z całą pewnością Cartusia otwiera 
nowy rozdział i z przytupem planuje 
wejść w nowy sezon, który zakończy się 
uroczystymi obchodami wielkiego świę-
ta jakim będą obchody 100-lecia powsta-
nia klubu. W trakcie tych uroczystości 
również planuje się kilka niespodzia-
nek dla kibiców, ale na razie wszystko 
jest dogrywane, więc o szczegółach nie 
można jeszcze nic powiedzieć.

- Pomoc w zorganizowaniu uroczysto-
ści zadeklarowali również sami kibice 
i z całą pewnością będziemy liczyli na ich 
pomoc w tym zakresie. Uroczystości te 
zbiegają się także ze 100-leciem uzyska-
nia praw miejskich przez miasto Kartuzy, 
więc może i siły połączone zostaną rów-
nież z Urzędem Miejskim, który z pew-
nością będzie chciał uroczyście uczcić 
ten czas. Tak więc wiele zmian czeka 
w najbliższym czasie C1923 i miejmy na-
dzieję, że będą to zmiany, który pozwolą 
wrócić Cartusii na właściwe tory. Trzy-
mamy kciuki. - informuje klub z swoich 
mediach społecznościowych.
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Nowy sezon, nowe wyzwania i zmiany
PIŁKA NOŻNA | Nadchodzący sezon 2022/23 będzie sezonem wprowadzającym w 100 lecie powstania klubu, którego główne obchody zaplanowa-
ne są na czerwiec przyszłego roku.

Gevorg Sahakyan i jego brązowy medal 
w kat.72 kg to jedyny krążek zdobyty przez 
reprezentanta Polski w tym bardzo silnie 
obsadzonym turnieju. W drodze do podium 
kolejno pokonał Czecha Jakuba Belesza 
i Norwega Sebastiana Aak. W półfinale nie-
stety doznał porażki z Ormianinem Shant 
Khachatryanem. W walce o brąz zwycięsko 
wyszedł z pojedynku z Litwinem Viliusem 
Savickasem. 
- Drugi z naszych reprezentantów Alek-
sander Mielewczyk trzykrotnie stawał na 
macie w kat.67 kg. W pierwszym pojedynku 
pokonał Ivo Ilieva Krasimirowa z Bułgarii 
i poniósł dwie porażki z Kirgizem Ismailo-
vem Amantur i z Mateuszem Bernatkiem. 
Ostatecznie zajął XII pozycję. Dla trenera 
Bartłomieja Pryczkowskiego to był niewąt-
pliwe emocjonujący weekend. - informuje 
GKS Cartusia w swoich mediach społeczno-
ściowych.
Źródło: GKS Cartusia

medal w memoriale
zaPaSy | bardzo dobry start w memoriale w. Pytlasinskiego miał zawodnik z GKS 
cartusia. Swoją ciężką pracą wywalczył miejsce na podium.
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