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Modernizacja ulicy w SulMinie
GMina ŻuKowo | dzięki otrzymanemu grantowi odcinek drogi zostanie przebudowany, 
by poruszanie się po niej było dogodniejsze.

- Za nami podpisanie umowy na moderni-
zację ul. Kupców Gdańskich w Sulminie. 

Na to zadanie Gmina Żukowo pozyskała 
dofinansowanie w kwocie niemal 126 tys. 
zł. - informuje Urząd Gminy.
Dzięki inwestycji odcinek ul. Kupców 
Gdańskich o długości 500 m i szerokości 
4 m zostanie przebudowany z wykorzy-
staniem płyt drogowych YOMB. Zadanie 
realizowane będzie dzięki dofinansowaniu 
przyznanemu na budowę i modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze 
środków budżetu Województwa Pomor-
skiego.
Koszt inwestycji to ok. 276 tys. zł. Zadanie 
wykona firma Piotr Szela Usługi Ogólnobu-
dowlane Szelbruk.
Źródło: UG Żukowo

fot. UG Żukowo

Otwarto ul. Rzemieślniczą

Powstanie kompleks 
treningowo-szkoleniowy

KARTUZY | W Łapalicach oficjalnie otwarto nowo przebudowaną drogę. Była to bardzo wyczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja.

GMINA ŻUKOWO | Podpisano umowy na budowę kompleksu treningowo-szkoleniowego dla straża-
ków. To niezwykle ważne zadanie z punktu widzenia podnoszenia skuteczności strażaków, a co za tym 
idzie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Ulica została rozbudowana i zmodernizowana. 
W ramach tego samego zadania inwestycyjnego wy-
konana została przebudowa sieci telekomunikacyj-
nej, ciąg pieszo-rowerowy oraz jezdny z nawierzchni 
bitumicznej o długości 0,5 km. Ponadto wykonano 
oświetlenie solarne dla przejść dla pieszych oraz 
umocnienie skarp.

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Kartuz 
Mieczysław Grzegorz Gołuński, Zastępca Burmistrza 

Sylwia Biankowska, Prezes PDM Dromos Henryk Pie-
tras, radny Rady Miejskiej Arek Socha i Sołtys Łapalic 
Dorota Kasyna oraz mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Dro-
gowo-Mostowe DROMOS z Kartuz.

Inwestycja została w 100% sfinansowana ze środków 
budżetu Gminy Kartuzy, jej całkowity koszt wyniósł 
1.130.000 zł.

Źródło: UM Kartuzy

Budowa obiektu kosztować będzie niemal 1,3 mln 
zł. Co ważne, na jego finansowanie składać się będzie 
szereg źródeł.

Jeszcze w kwietniu br. Gmina Żukowo na to zda-
nie pozyskała 300 tys. zł jako jedna z trzech gmin 
województwa pomorskiego w pilotażowym progra-
mie Marszałka Województwa Pomorskiego budowy 
kompleksów treningowo-szkoleniowych dla człon-
ków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych 
drużyn pożarniczych.

- U podstaw myślenia o realizowaniu takich ośrod-
ków treningowych jest tworzenie atrakcyjnych szko-
leń i zajęć dla ochotniczych straży pożarnych, które 
będą przyciągać młode pokolenia – mówi Marsza-
łek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 
– Takie ośrodki treningowe mogą być atrakcyjnymi 
centrami, które zainteresują dzieci i młodzież, które 
potem będą zasilać szeregi OSP.

Na początku sierpnia br. Gmina Żukowo wraz z 7 
pozostałymi gminami powiatu Kartuskiego i sa-
mym Powiatem Kartuskim podpisały list intencyjny 
w sprawie budowy obiektu. Powiat Kartuski na ten 

cel przekazuje 320 tys. zł. Gminy: Chmielno, Kartuzy, 
Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca i Sulę-
czyno przekazują łącznie 170 tys. zł. Reszta (niecałe 
pół mln zł) to wkład Gminy Żukowo.

- Realizacją tego zadania chcemy przekazać przede 
wszystkim dwie rzeczy- to, że wszystkim nam zależy 
na bezpieczeństwie Mieszkańców oraz to, że wiemy, 
że razem możemy zdziałać zdecydowanie więcej – 
mówi Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankow-
ski. – Dziękuję Marszałkowi, Staroście, Burmistrzowi 
Kartuz oraz wszystkim Wójtom z gmin powiatu kar-
tuskiego za wsparcie tego zadania.

Kompleks znajdować się będzie przy remizie OSP 
Żukowo. Składać się będą na niego elementy pod-
noszące sprawność strażaków, w tym 12-metorwa 
ścianka wspinaczkowa. Wykonawcą prac będzie Po-
lferro sp. z o.o. z Gdańska.

Spotkanie było również okazją, by zaprezentować 
Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi i Senatoro-
wi Stanisławowi Lamczykowi remizę OSP Żukowo, 
a zwłaszcza świeżo oddane do użytku wozy strażackie.

Źródło: UG Żukowo
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Starosta Kartuski Przewodniczącym 
Rady Lokalnego Partnerstwa ds. Wody

POWIAT | Zrównoważona gospodarka wodna, to temat który 
coraz częściej pojawia się w różnych dyskusjach branżowych.

Nie od dziś wiadomo, że niedobory 
wody w wielu regionach stanowią poważ-
ny problem, który niestety może się po-
głębiać. Wychodząc naprzeciw tym pro-
blemom i chcąc zwiększyć zasoby wodne 
na obszarach wiejskich, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło inicja-
tywę utworzenia w każdym województwie 
„Lokalnych Partnerstw ds. Wody”, które 
są dobrowolnym i nieformalnym zrzesze-
niem osób i podmiotów zainteresowanych 
lub zaangażowanych w gospodarowanie 
wodą w danym powiecie.

Na zaproszenie Starosty Kartuskiego 
Bogdana Łapy oraz Wicewojewody Po-
morskiego Aleksandra Jankowskiego, 19 
sierpnia w Kobysewie odbyło się spotka-
nie poświęcone powołaniu Lokalnego 

Partnerstwa do spraw Wody powiatu kar-
tuskiego.

Uczestniczyli w nim burmistrzowie 
i wójtowie powiatu kartuskiego, a także 
przedstawiciele Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Nadleśnictwa 
Kartuzy, Lipusz i Kolbudy, oddziału Ka-
szubskiego Parku Krajobrazowego, Izby 
Rolniczej, organizacji pozarządowych 
oraz środowisk rolniczych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wypo-
wiedzieć się w zakresie oczekiwań i proble-
mów poszczególnych podmiotów dotyczą-
cych powstającego „Lokalnego Partnerstwa 
na rzecz wody”. Zwrócono też uwagę na 
różne problemy związane z gospodarką 
wodną: m.in. o potrzebach zwiększenia 
poziomu retencji i zatrzymywania wody.

Spośród członków Lokalnego Part-
nerstwa na rzecz Wody powiatu kar-
tuskiego wybrano Radę LPW, jej prze-
wodniczącym został Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa, zastępcą Wójt Gminy 

Chmielno Michał Melibruda, a sekre-
tarzem przedstawiciel PODR Jarosław 
Mielewczyk.

Analizując aktualny stan opadów nie 
tylko na terenie powiatu, ale w skali 

całego kraju, należy uznać utworzenie 
partnerstwa za priorytetowe w racjonal-
nym gospodarowaniu zasobami wodny-
mi i w walce z suszą.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Uczestnicy Festiwalu mieli okazję wy-
słuchać koncertu grupy Rozen, która dla 
wielu z pewnością okazała się nie lada 
odkryciem. Artyści wykonują muzykę 
z pogranicza indie folku i popu, dosłow-
nie porwali zgromadzoną nad Jeziorem 
Ostrzyckim publiczność. Debiutująca wo-
kalistka Patrycja Ziniewicz zaprezentowała 
się w nowatorskich aranżacjach piosenek 
z repertuaru Ewy Demarczyk. Niewątpliwą 
gwiazdą wieczoru była zaś Magda Umer, 
której nietuzinkową osobowość oraz nie-

banalną twórczość podziwiają nie tylko 
miłośnicy poezji śpiewanej.

Drugi dzień imprezy (niedziela 14 sierp-
nia) z powodu burzowej aury rozpoczął się 
z opóźnieniem, co nie zniechęciło wspa-
niałej ostrzyckiej publiczności. Gromkimi 
oklaskami przywitano zespół Pablopavo 
i Ludzików - grupę łączącą blues, reggae, 
rock, elektronikę i poezję śpiewaną.

Tegoroczny Festiwal zwieńczył fenome-
nalny jubileuszowy koncert zespołu Raz, 
Dwa, Trzy. Grupa, która przez 30 lat bu-

dowała wyjątkową więź ze słuchaczami, 
grając tysiące koncertów – od małych 
klubów po wielkie sale koncertowe – nie 
zawiodła też ostrzyckiej publiczności, ser-
wując im największe hity.

Niewątpliwie była to wyśmienita edy-
cja Festiwalu Przyjemności Muzycznych, 
który, ku uciesze stałych i nowych słucha-
czy, po czasie pandemicznym wrócił do 
kalendarza letnich imprez Powiatu Kar-
tuskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

XII Festiwal Przyjemności Muzycznych
POWIAT | Sobotnie popołudnie 13 sierpnia upłynęło pod znakiem poetyckich tekstów i romantycznych dźwięków.
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Przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej
POWIAT | Powiat Kartuski ogłosił przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie (przetarg w 2 częściach).

Ze względu na warunki dofinansowań 
inwestycja jest podzielona na dwa zada-
nia(etapy):

- zadanie 1 pn. „Budowa łącznika z salą 
sportową wraz z zapleczem i salami na po-
trzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Żukowie oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żukowie” – I etap;

- zadanie 2 pn. „Budowa hali widowi-

skowo-sportowej na potrzeby Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
w Żukowie” – II etap.

Oba zadania będą realizowane łącznie 
na podstawie dwóch osobnych zamówień, 
a Wykonawcy poszczególnych etapów 
będą zobowiązani do pełnego współ-
działania. Zadania objęte są tym samym 

pozwoleniem na budowę i projektem 
budowlanym, a podział na części wynika 
z warunków dofinansowania.

Hala sportowa będzie wykorzystywana 
do prowadzania zajęć wychowania fizycz-
nego w ramach godzin lekcyjnych oraz 
zajęć pozalekcyjnych, a dodatkowo będą 
organizowane z niej imprezy środowisko-
we o charakterze rekreacyjnym czy wyda-
rzenia widowiskowo-estradowe. Pozwoli 
to na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 
związanych z korzystaniem z obiektów 
sportowych, które służą wypoczynkowi, 
rekreacji oraz stanowią miejsce spędzania 
wolnego czasu.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa: Realizacja tego jakże potrzebnego 
projektu niewątpliwie poprawi jakość 
i dostępność do infrastruktury sportowej 
naszym mieszkańcom.

Projektowana hala będzie obiektem par-
terowym o wymiarach 27,84 x 44,94 m, 
połączonym północną ścianą szczytową 
z nowym łącznikiem (budowa łącznika – 
etap I). Trybuna w hali sportowej pomie-
ści 200 osób. Sama hala połączona będzie 
ze szkołami łącznikiem, który dodatkowo 
będzie zawierał pomieszczenia o charak-
terze edukacyjnym na potrzeby szkół. 
Zakłada się utworzenie komunikacji wraz 
z klatką schodową, szatnią, pomieszcze-
niami edukacyjnymi i wielofunkcyjnymi. 

Łącznik o wymiarach 17,74 x 21,37 m bę-
dzie posiadał 4 kondygnacje.

Oferty można składać do 2 września br. 
do godz. 9.00. Szacunkowa wartość całej 
inwestycji to ok. 17 mln zł. Z czego udało 
się uzyskać łączne dofinansowanie ok. 14 

mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład 
– Program Inwestycji Strategicznych – II 
edycja, w tym ok. 9,8 mln na halę spor-
tową (etap II) oraz ok. 4,2 mln na łącznik 
(etap I).”

źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 K
ar

tu
za

ch



expressy.pl Środa, 31 sierpnia 20224
ReKlaMa 11/2022/PR-Media-Group/PR

W roku bieżącym Starosta Kartuski Bog-
dan Łapa wraz z Wicestarostą Kartuskim 
Piotrem Fikusem podpisali już umowy na 
remont dwóch dróg powiatowych w Gmi-
nach Sierakowice i Sulęczyno, na budowę 
których pozyskano środki zewnętrzne.

- Budowę drogi powiatowej na odcinku 
Sulęczyno – Lemany realizuje Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. 
z o.o., z siedzibą w Kartuzach za kwotę 21 
649 000,00 zł. Inwestycja zakłada rozbudo-
wę drogi na prawie 8,5 km odcinku Sulęczy-
no - Lemany wraz z budową ścieżki rowero-
wej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz 
chodnika, zatoki postojowej, azyli dla pie-
szych i rowerzystów, wysp spowalniających, 
zjazdów i skrzyżowań, a także elementów 
odwodniania wraz z oznakowaniem po-
ziomym. Na realizację tego zadania Zarząd 
Powiatu Kartuskiego pozyskał dofinan-
sowane z Programu „Rządowy Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych” (edycja I) w wysokości: 16.897.070,50 
zł. Zakładany termin realizacji to czerwiec 
2023 rok.

- Kolejną inwestycją drogową Powiatu 
Kartuskiego to remont drogi powiatowej 
w Gminie Sierakowice Szklana - Borzestowo 
o długości 4 km. Zakres prac obejmuje m.in.: 
roboty ziemne i odwodnienie, wykonanie 
nawierzchni i podbudów, roboty wykończe-
niowe, w tym wzmocnienie nawierzchni na 

krawędziach jezdni wraz z oznakowaniem 
poziomym. Wykonawcą, który przedstawił 
najkorzystniejszą ofertę i z którym została 
podpisana umowa jest również: Przedsię-
biorstwo Drogowo - Mostowe „DROMOS” 
Sp. z o.o. z Kartuz. Remont wspomianej dro-
gi zostanie zakończony pod koniec września 
bieżącego roku. Wartość zadania opiewa na 
kwotę 4.761.001,28zł. Powiat Kartuski po-
zyskał kolejne dofinansowanie na remont 
wspomnianej drogi z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg - 2022 w wysokości 
2.317.973,00 zł.

Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus uważa, 
iż bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu 
Kartuskiego jest najważniejsze, dlatego in-
frastruktura drogowa jest bardzo ważnym 
elementem funkcjonowania Powiatu Kar-
tuskiego i jej Mieszkańców. Można tylko 
wspomnieć, iż w latach 2019-2022 zostało 
wyremontowane ponad 70 km dróg powia-
towych, wybudowano 2 ronda: Czeczewo, 
Leźno, obecnie w budowie jest 3 rondo 
w Kiełpinie. Strategicznym zadaniem dro-
gowym, którego realizacji podjął się Zarząd 
Powiatu Kartuskiego jest budowa nowego 
wiaduktu drogowego w Niestępowie, który 
został oddany do ruchu w lutym bieżącego 
roku. W Powiecie Kartuskim buduje się 
również chodniki i ścieżki rowerowe.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Bezpieczeństwo 
Mieszkańców 
to piorytet
POWIAT | Jak twierdzi Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, 
obecna kadencja Zarządu Powiatu Kartuskiego ukierunko-
wana jest głównie na poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i kierujących pojazdami.
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Podróżujący są przyciągani gościnno-
ścią i przyjaznym usposobieniem Gruzi-
nów, pięknymi widokami, bujną przyro-
dą, a także fantastycznym jedzeniem. Nie 
ma więc co się dziwić, że Gruzja z roku na 

rok cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem i wciąż zwiększającą się liczbą 
odwiedzających, którzy postanawiają za-
mieszkać w niej na stałe lub tymczasowo. 
Wszystko to sprawia, że kraj ten budzi 

także ogromne zainteresowanie wśród za-
granicznych inwestorów. 

Przedstawiamy jedną z takich inwestycji 
„Portline by Gumbati”, która jest w trak-
cie realizacji. Znajduje się w centrum Ba-
tumi w bardzo dobrze skomunikowanej 
lokalizacji, w pierwszej linii brzegowej 
(ok. 100m w linii prostej do morza). Już 
od najniższych pięter rozciąga się piękny 
panoramiczny widok na Morze Czarne, 
port, marinę jachtową, malownicze góry 
oraz całe miasto. Budynek docelowo bę-

dzie liczył 23 piętra, podziemny parking 
oraz, aż 309 apartamentów zaczynających 
się od 32m². Do całej infrastruktury bu-
dynku należeć będzie Fitness Club Fit Lo-
vers, basen, kawiarnia, Business Center, 
otwarty taras oraz ogród.

Inwestycja w zamyśle ma pełnić funkcję 
Apart Hotelu, co oznacza, że wszystkimi 
sprawami organizacyjnymi będzie zajmo-
wał się operator, pełniąc wszelkie usługi 
mieszkaniowe jak zarządzanie aparta-
mentem, wynajmem, administracją oraz 

konsjerżem. Oczywiście istnieje możli-
wość kupna apartamentu tylko do użytku 
własnego. Można również podpisać umo-
wę z operatorem na wynajem hotelowy. 

Jeśli mają Państwo nadal wątpliwości to 
dla zachęty przytoczymy znane przysło-
wie gruzińskie:

„Chęć to połowa wykonanego dzieła”. 
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Apartamenty w Batumi nad Morzem 
Czarnym?

NIeRUchOMOścI | Gruzja jest dynamicznie rozwijają-
cym się krajem, który już od ponad dekady konsekwentnie 
i przemyślanie buduje swoją pozycję na rynku turystycznym, 
a w konsekwencji i inwestorskim.

Więcej informacji:
j.symeryak@expressy.pl
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Turyści i mieszkańcy skorzystać mogli 
z szerokiej oferty Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach. Od pierwsze-
go dnia wakacji, w każdy poniedziałek 
dzieci mogły bawić się z animatorkami, 
oraz skakać na dmuchańcach w 10 miej-
scowościach Gminy. Oprócz tego w sa-
mych Sierakowicach można było sko-
rzystać ze „Sportowych Wtorków”, czyli 
animacji sportowych, oraz warsztatów 
wrotkarskich odbywających się w każ-

dą środę na sierakowickim skateparku. 
Ostatnimi cyklicznymi wydarzeniami 
były „Czwartkowe Kina Plenerowe”. 
W tym roku z seansów pod chmurką, 
mogliśmy skorzystać w Gowidlinie, Tu-
chlinie, Sierakowicach i Łyśniewie.

Oprócz cotygodniowych wydarzeń, 
kalendarz uzupełniony był takimi im-
prezami jak „Szanty na plaży”, czyli kon-
cert trójmiejskiego zespołu „Trzy Majt-
ki”, którzy wystąpili z okazji rozpoczęcia 

sezonu na plaży gminnej w Gowidlinie. 
Tydzień później przy drewnianym za-
bytkowym kościele – 9 lipca odbył się 
XVII Festiwal Kultury Łowieckiej Knie-
ja. W ostatnią sobotę lipca, po 2 letniej 
przerwie odbyła się najbardziej wycze-
kiwana sierakowicka impreza – Noc 
Pod Gwiazdami. Imprezę zaczął występ 
Zespołu The Mind Seekers. Po nich na 
scenie wystąpiło Mikromusic, natomiast 
gwiazdą wieczoru był BARANOVSKI. 

Teren przy amfiteatrze Szerokowidze 
rozbrzmiewał piosenkami takimi jak 
„Lubię być z nią”, „Nie mamy nic” czy 
„Tęskno mi do Gwiazd”. W piątek i so-
botę, 19 i 20 sierpnia odbyła się dwu-
dniowa impreza „Z Bazuną i Piosenką”. 
Publiczność w te dni korzystały z kon-
certów zespołów wykonujących piosenki 
turystyczne, harcerskie i studenckie. Na 
scenie wystąpili: Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Gminy Sierakowice, Kaszub-

ski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, 
4 Razy w Roku, Andrzej Jocher i Janusz 
Świątkowski,  Wagabundy, Czerwony 
Tulipan, Paweł Ruszkowski i Oreada.

Koniec sezonu jak zawsze zwieńczone 
zostały dożynkami, które tak jak w ubie-
głym roku zorganizowane zostały w 5 
miejscowościach Gminy – Tuchlinie, 
Gowidlinie, Puzdrowie, Mojuszu i Za-
łakowie.

Źródło: GOK Sierakowice

Wakacje w Gminie Sierakowice
GMINA SIeRAKOWIce | W te wakacje nie można było się nudzić! Na terenie gminy Sierakowice czekało wiele atrakcji dla małych i dużych.
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KaSzubSKie centruM Medyczne 
otrzyMało nowy aMbulanS
GMina SieraKowice | nowoczesna, kompletnie wyposażona karetka pogotowia trafiła do 
Kaszubskiego centrum Medycznego w Sierakowicach.

Symboliczne przekazanie kluczyków mia-
ło miejsce 8 sierpnia 2022 roku, dokonał 
tego fundator karetki Kazimierz Woźniak. 
Dziękując Fundatorowi za ten piękny 
gest Dyrektor Kaszubskiego Centrum 
Medycznego Stanisław Czerwonka oraz 
Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela 
podkreślali również wdzięczność Państwu 
Woźniak za dotychczasowe wsparcie, 
pomoc oraz pamięć o chorych i potrze-
bujących. Do podziękowań dołączył się 

obecny podczas spotkania Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk.
Aktu poświęcenia karetki dokonał ks. Ma-
rek Wera, proboszcza parafii p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Sierakowicach.
Teresa i Kazimierz Woźniakowie przeka-
zali na zakup samochodu marki Mercedes 
222.016,00 zł, Gmina Sierakowice dodała 
kwotę 54.970,00 zł. 
Źródło: UG Sierakowice

fot. elwira Cyman
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Wydarzenie przeniesiono na obecny rok 
i zorganizowano pod hasłem „20 lat plus 1”. 
Partnerzy spotkali się w czwartek (25 sierp-
nia) późnym wieczorem w Wednelstein. 
Niezwykle ważny moment miał natomiast 
miejsce następnego dnia rano. W Wen-
delstein odsłonięto tablice z nazwami ulic 

Żukowostraße, Saint-Junien-Straße i Eu-
ropastraße. Potem goście udali się do No-
rymbergii. Z kolei wieczorem miejsce miał 
wieczór jubileuszowy, podczas którego 
burmistrzowie gmin partnerskich podpi-
sali certyfikat jubileuszowy podtrzymujący 
wolę dalszej współpracy partnerskiej.

-Co niezwykle ważne, w naszych spo-
tkaniach uczestniczą nie tylko urzęd-
nicy. Nasza współpraca to wymiana 
doświadczeń i wiedzy również przez 
strażaków, koła gospodyń wiejskich, ar-
tystów, sportowców, a nawet młodzież. 
To okazja, by promować na międzyna-
rodową skalę swoją kulturę i wartości 
– mówił podczas spotkania Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. - 
Jestem również przekonany, że i kolejne 
lata przyniosą dużo wartościowych spo-
tkań dla każdej ze stron. Partnerstwo 
społeczności lokalnych to ciągła praca 
umacniająca dobre relacje między re-
gionami i państwami.

Tego wieczór miała również miejsce 
wystawa fotograficzna poświęcona współ-
pracy partnerów.

W sobotę obchody przeniosły się przed 
Ratusz, gdzie miał miejsce Festiwal Spo-
tkań. Podczas tej odsłony jubileuszu gmi-
ny partnerskie promowały swoją kulturę 
i lokalne specjały. Panie z KGW Tuchom 
zachęcały do spróbowania regionalnych 
potraw, a na scenie chór „Strzelenka” pre-
zentował kaszubskie i polskie utwory.

Źródło: UG Żukowo

Europejskie trójpartnerstwo gmin 
Żukowo, Wendelstein i Saint Junien

GMINA ŻUKOWO | Wielkie obchody jubileuszu 20-lecia przypadały na ubiegły rok, nie 
mogły one się jednak odbyć z uwagi na obostrzenia sanitarne.
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W tym roku korowód wzbogaciły stare 
pojazdy, maszyny rolnicze i motocykle, 
które udekorowane w barwach jesieni 
prowadziły wszystkich uczestników.

Gospodarzami tegorocznych dożynek 
były sołectwa Smołdzino i Czeczewo 
a Starostami Dożynek Danuta Toporek 
z Czeczewa i Tadeusz Browarczyk z Smoł-
dzina. Po przekazaniu bochna chleba na 
ręce gospodarza gminy Wójta Andrzeja 
Wyrzykowskiego i przemówieniach gości 
dożynek przystąpiono do realizacji części 
artystycznej. Na scenie wystąpili m.in. 
Przodkowska Orkiestra Dęta pod batu-
tą Zdzisława Plichty, Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Przodkowianie”, Zespól 
„CANTO” z Kartuz z przebojami lat 60 
tych, Damian Holecki i Defis. Na zakoń-

czenie do tańca przygrywał DJ Space Kid.
Jak co roku wszystkie sołectwa z Gminy 

przygotowały przepiękne wieńce dożyn-
kowe. Powołane do oceny wieńców jury 
tytuł Najpiękniejszego Wieńca Dożynko-
wego postanowiło przyznać 2  wiankom 
przygotowanym przez sołectwo Czeczewo 
i Rąb. Ponadto wszyscy sołtysi do konkur-
su przygotowali swoje Nalewki. Tutaj jury 
przyznało trzy miejsca. Pierwsze miej-
sce zdobyło sołectwo Kłosowo drugie – 
Przodkowo Wieś i trzecie – Szarłata.

Podczas Dożynek wręczono również na-
grody w konkursach: Piękna Wieś Pomor-
ska i „Nasza Gmina w obiektywie”.

Zabawa dożynkowa trwała do późnych 
godzin nocnych.

Źródło: UG Przodkowo

Gminne Dożynki
GMINA PRZODKOWO | Uroczystości Dożynkowe rozpoczęły się koncelebrowaną mszą 
św. następnie kolorowy korowód przemaszerował na stadion gminny gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.
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Gospodarzem uroczystości był Pre-
zes OSP w Kamienicy Królewskiej druh 
Adam Maszota. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.: Dariusz Dre-
lich – Wojewoda Pomorski, Sylwia 
Leyk – Radna Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, Jerzy Barzowski – Radny 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
Roman Dambek – Radny Województwa 
Pomorskiego, brygadier Wojciech Berent 
– Zastępca Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej, młodszy brygadier Paweł Gil – 
Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kartuzach, Andrzej Leyk 
– Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego, 
Edmund Kwidziński – przedstawiciel 
Starosty Powiatu Kartuskiego, Tade-
usz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice, 
Zbigniew Fularczyk – Zastępca Wójta 
Gminy Sierakowice, ksiądz dr Andrzej 
Piernikarczyk – Proboszcz Parafii p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ka-
mienicy Królewskiej, Mirosław Kucz-
kowski – Przewodniczący Rady Gminy 
Sierakowice, Ryszard Piasecki – Sołtys 
Kamienicy Królewskiej, Adam Wróblew-
ski – Inspektor ds. ochrony przeciwpoża-
rowej Urzędu Gminy w Sierakowicach, 
druh Andrzej Wenta – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
druh Zbigniew Kostuch – Prezes Ho-
norowy Zarządu Oddziału Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz Druhny i Druho-
wie OSP w Kamienicy Królewskiej.

Uroczystość była tym bardziej histo-
ryczna, iż jest to pierwszy nowy samo-
chód ratowniczo – gaśniczy dla straża-
ków OSP w Kamienicy Królewskiej.

– Według dokumentów archiwalnych 
Ochotnicza Straż Pożarna została powo-
łana w 1910 roku, działając w celu obrony 
przeciwpożarowej w Kamienicy Królew-
skiej i okolicach. Od tego czasu minęło 
symboliczne 112 lat, tak jak numer alar-
mowy 112. W tym czasie dysponowaliśmy 
przeróżnym sprzętem, między innymi 
pompami typu PO-05, które dowożone 
były do miejsca pożaru przez wskazanych 
gospodarzy traktorami, a wcześniej za-
przęgiem konnym. W 1995 roku otrzyma-
liśmy pierwszy używany samochód marki 
STAR przekazany przez OSP Sierakowice, 
a w 1996 roku została oddana do użytku 
nasza remiza. W 2016 roku przekazano 
nam również z Sierakowic 21-letni samo-
chód marki STAR, a nasz przekazano do 
OSP Łapalice. Prawie 30-letni STAR słu-
żył nam do dnia dzisiejszego. Ciężko było 
pozyskać nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy, praktycznie mogliśmy o nim tyl-
ko pomarzyć, ale jak widać marzenia się 
spełniają. I oto nasza jednostka pozyskała 
prosto z fabryki swój pierwszy nowocze-
sny średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki MAN. Kiedy odbierałem promesy, 
to nie dowierzałem, że to dzieje się na-
prawdę. A jednak stało się. Mamy piękne 

nowe auto. Pełni szczęścia i radości z no-
wego nabytku, wiemy, że w myśl strażac-
kiej dewizy „Bogu na chwałę – ludziom 
na ratunek” ten nowy samochód będzie 
służył społeczności Kamienicy Królew-
skiej i okolic w ratowaniu życia i mienia 
ludzkiego – mówił druh Adam Maszota, 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
mienicy Królewskiej.

Samochód zakupiono za 920.040 zł. Sfi-
nansowany został w następujący sposób: 
520.000 zł pochodziło z budżetu Gminy 
Sierakowice, 300.000 zł z budżetu pań-
stwa, 100.000 zł z Powiatu Kartuskiego, 
natomiast symboliczne 40 zł przekazała 
OSP Kamienica Królewska.

Aktu poświęcenia dokonał ks. Andrzej 
Piernikarczyk. – Bycie strażakiem to 
służba drugiemu człowiekowi, bliźnie-
mu, czyli po prostu spieszenie z pomocą 
w dzień i w środku nocy. Chcemy dzi-
siaj tę pomoc jeszcze bardziej uczynić 
skuteczną dzięki temu szczególnemu 
darowi, jakim jest ten pojazd. Aby nasza 
ludzka posługa i praca były skuteczne, 
pragniemy przyzywać wstawiennictwa 
i opieki Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy, czyli naszej patronki, a także św. 
Floriana, patrona wszystkich strażaków. 
Będziemy prosić, aby Was, drodzy dru-
howie, otaczali opieką – powiedział tuż 
przed odmówieniem modlitwy.

Uroczystego przekazania wozu doko-
nali: Dariusz Drelich, Wojciech Berent, 
Edmund Kwidziński, Tadeusz Kobiela 
oraz Paweł Gil.

Dowódcą pojazdu ratowniczo-gaśni-
czego został druh Sylwester Szweda, kie-
rowcą druh Arkadiusz Lejk.

Sobotnia uroczystość była też okazją do 
odznaczenia zasłużonych druhów i wrę-
czenia decyzji o przyznania świadczenia 
emerytalnego dla strażaków.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożar-
nictwa odznaczony został dh Zbigniew 
Patelczyk;

Brązowym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczony został dh Adam 
Maszota;

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Pożar-
nictwa Województwa Pomorskiego” od-
znaczony został dh Andrzej Marciński;

Decyzje o przyznaniu świadczenia 
emerytalnego odebrali:

dh Eugeniusz Bigus•	
dh Bronisław Pawelczyk•	
dh Jerzy Lejk•	

Na zakończenie druh Adam Maszota 
wręczył deski pamiątkowe osobom bez-
pośrednio zaangażowanym w zakup no-
wego samochodu.

Samochód MAN TGM 13.290 4X4 BL 
posiada silnik wysokoprężny z turboła-
dowaniem o mocy 290 KM z napędem 
uterenowionym 4X4. Pojemność zbior-
nika paliwa zapewnia 4h pracy autopom-
py. Samochód wyposażony jest w: auto-
pompę dwuzakresową o wydajności 2965 
dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa, wypo-
sażoną w układ wodno – pianowy, zlo-
kalizowaną z tyłu pojazdu, w przedziale 
zamykanym drzwiami żaluzjowymi; 
zbiornik wody o pojemności 3500 dm3; 
linię szybkiego natarcia o długości węża 
60 m; działko wodno-pianowe o wydaj-
ności 1600 dm3; wyciągarkę elektryczną; 
maszt oświetleniowy; podesty ułatwiają-
ce pracę przy samochodzie i wiele innych 
urządzeń oraz narzędzi niezbędnych do 
ratowania życia i mienia.

Źródło: UG Sierakowice

Uroczyste przekazanie 
i poświęcenie wozu strażackiego

GMINA SIeRAKOWIce | Przy udziale Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha odbyło 
się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Królewskiej.

fo
t. 

el
w

ira
 C

ym
an



Gruzja jest dynamicznie rozwijającym się krajem, który 
już od ponad dekady konsekwentnie i przemyślanie 

buduje swoją pozycję na rynku turystycznym, 
a w konsekwencji i inwestorskim.

Zainwestuj 
w Apartamenty w Batumi

 nad Morzem Czarnym?

j.symeryak@expressy.pl
500 447 398

www.luxuria.com.pl

Więcej informacji:
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Pogoń Nowe - Cartusia 1923
PIŁKA NOŻNA | Niestety nie udał się daleki wyjazd III ligowych piłkarzy Cartusii do Nowych Skalmierzyc. W spotkaniu Kartuzjanie ulegli miejscowej Pogoni 3:1 
(2:1) i zanotowali trzecią porażkę w rozgrywkach. Po obiecującym początku sezonu 

przyszedł gorszy czas, ale miejmy 
nadzieję, że piłkarze Cartusii szyb-
ko wrócą na właściwe tory. Bram-
ki w sobotnim spotkaniu strzelali 
Kacper Majerz, Jakub Goliński 
oraz Krystian Szczepaniak dla Po-
goni, a honorowe trafienie dla Car-
tusii zaliczył Mateusz Trela.

Przed tym spotkaniem wyżej 
w tabeli znajdowali się Kartuzjanie 
i to oni byli faworytem tej rywali-
zacji. Niestety w meczu wyglądało 
to już zupełnie inaczej. Gospoda-
rze okraszeni ubiegłotygodniowym 
zwycięstwem nad Unią Janikowo 
byli bardziej zdecydowani, lepiej 
operowali piłką i już w 9 minucie za 
sprawą Kacpra Majerza objęli pro-
wadzenie. Na 2:0 podwyższył w 34 

minucie Jakub Goliński. Krótko 
przed przerwą Kartuzjanie za spra-
wą Mateusza Treli złapali kontakt 
i do przerwy wynik 2:1 dla Pogoni.

Niestety w drugiej połowie ob-
raz gry niewiele się zmienił. Na 
dodatek gospodarze w 69 minucie 
spotkania przypieczętowali zwy-
cięstwo i ustalili wynik meczu na 
3:1. Autorem trzeciej bramki dla 
Pogoni był Krystian Szczepaniak.

Kartuzjanie mają w swoich sze-
regach znakomitych i ogranych 
na ligowych boiskach piłkarzy, ale 
wydaje się, że nie potrafią właści-
wie się zmotywować i wykrzesać 
z siebie maksimum możliwości. 
Teraz Kartuzjanie mają tydzień 
czasu, aby wyciągnąć właściwe 
wnioski z ostatnich spotkań i od-

powiednio przygotować się do 
kolejnego starcia, które odbędzie 
się w Kartuzach a przeciwnikiem 
niebiesko-biało-czarnych będzie 
Unia Swarzędz.

Składy drużyn:
Cartusia: Dąbrowny- Kucher 

(46’ Zelenevych), Iwanowski (kpt), 
Garbacik, Novykov (46’ Szałecki)- 
Poręba J. (46’ Żukowski),  Dobek, 
Poręba M., Trela (63’ Parulski), 
Sobstyl-Jałoszyński (67’ Matejek)- 
Marczak;

Rez.: Prokopenko- Tomczak, 
Szałecki, Żukowski, Zelenevych, 
Parulski, Matejek;

Pogoń: Wasiluk- Grabowski, Lis 
(kpt), Szewczyk (80’ Pinkowski), 
Majerz, Kaczmarek (52’ Rossokha-
tyi), Szczepaniak, Wachowiak (63’ 

Pawlik), Józefiak, Goliński (52’ Za-
dka), Dymarski (80’ Zachara);

Rez.: Borwik- Pinkowski, Wil-
gocki, Rossokhatyi, Zadka, Zacha-
ra, Pawlik;

Bramki:
1:0 Majerz (9’), 2:0 Goliński, 2:1 

Trela (42’), 3:1 Szczepaniak (69’);
Kartki :
Cartusia : Marczak (ż), Garbacik (ż);
Orlęta :  Szewczyk (ż), Goliński 

(ż), Pinkowski (ż);
Sędziowie :
Zator Kamil – główny (opolski 

ZPN)
Ślusarek Łukasz – asystent nr 1 

(opolski ZPN)
Dul Paweł – asystent nr 2 (opol-

ski ZPN)
źródło: GKS Cartusia 1923

Viii bieG o złotą Górę
bieGi | Kaszuby biegają to cykliczne imprezy sportowe 
na terenie malowniczych Kaszub. ich celem jest przede 
wszystkim popularyzacja biegania 

Bieganie jest najprostszą formą sportu, który może być 
uprawiany jak profilaktyka przed chorobami cywilizacyjnymi, 
na które każdy z nas jest narażony. Innym ważnym celem 
tych sportowych zmagań jest ukazanie urokliwych miejsc 
regionu.
Zawody odbędą się 4 września przy Kartuskim Centrum 
Kultury. Zapisy, regulamin i mapa biegu dostępne są na 
stronie www.biegzlotagora.cyklkb.pl.
Plan startów:

godz. 9.00 – 14.00 – otwarcie biura biegu( możliwość •	
dopisania się na miejscu) - Kartuskie Centrum Kultury , 
ul. Klasztorna 1
godz. 9.00 – Otwarcie kawiarenki/kawa, herbata, ciastka •	
suche/ 

Biegi towarzyszące są bezpłatne, bez zapisów dla wszyst-
kich chętnych, osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę 
opiekuna prawnego.

godz. 10.10 –Oficjalne przywitanie•	
godz. 10.30 - około 1200 m – dla wszystkich pozostałych •	
chętnych (zbiórka godz. 10.25 przy granatowej bramie 
start/meta - Kartuzy, koniec ul. Chmieleńskiej 61-65 
w stronę miejscowości Kosy (54.327296, 18.180898)
godz. 10.40 - około 100 m - bieg przedszkolaka (zbiórka •	
godz. 10.35 przy granatowej bramie start/meta)
godz. 11.00 – KB 10 km – Start/Meta - Kartuzy, koniec ul. •	
Chmieleńskiej 61-65 w stronę miejscowości Kosy (327296, 
18.180898)
godz. 12.45 – Występ Artystyczny•	
godz. 13.00 – Dekoracja, KB 10 km - Kartuskie Centrum •	
Kultury , ul. Klasztorna 1, losowanie nagród (obecność nie 
jest konieczna)
godz. 15.00 – Występ Artystyczny•	

Osoby, które chcą pokonać dane dystanse wirtualnie, 
mogą to zrobić w dniach 03.09.2021-06.09.2021 rejestrując 
się na stronie www.zapisy.info oraz przesyłając wynik na 
www.kaszubybiegaja.pl/przeslij-wynik.
źródło: KaszubyBiegaja.pl

fot. Kaszuby Biegają/fb
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Przygotowania do MŚ
ZAPASY | W Druskiennikach końca dobiegają przygotowania seniorów do Mistrzostwa Świata w Belgradzie.

Jednym z ostatnich sprawdzianów formy klasków jest zgru-
powanie i turniej na Litwie. Gevorg Sahakyan z GKS Cartusia 
zakończył start na podium ze srebrnym medalem. W pierw-
szej walce wygrał ze Szwedem Olssonem, w drugim i trzecim 
starciu zdobył łopatkowe zwycięstwa nad kolegę z reprezentacji 
Kamilem Czarneckim i Finem Lipasti. W walce o złoto niestety 
odniósł minimalną przegraną z Francuzem Ibrahim Ghanem, 
Mahmoud.

- Nie jest źle, bo to pierwszy start po odniesionej kontuzji. 
Aleks przegrał swoją pierwszą walkę i został wyeliminowany 
z rywalizacji. - informuje klub w mediach społecznościowych.

Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 10-18 września 
2022.

źródło: GKS Cartusiafo
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Mecz od samego początku był wy-
równanym widowiskiem a obie ekipy 
stwarzały sporo sytuacji bramkowych. 
Spotkanie gorzej rozpoczęło się jednak 
dla Orląt, albowiem już w 11 minucie 
meczu kontuzji doznał podstawowy 
bramkarz Dominik Skopiak i między 
słupki z konieczności musiał stanąć re-
zerwowy golkiper Alex Miarowski, któ-
ry jak się później okazało nie zawiódł 
i niejednokrotnie uratował swój zespół 
od utraty bramki. Niestety bardziej zde-
cydowani i skuteczni byli goście z Redy. 
Najpierw do siatki trafił kapitan Orląt 
Krzysztof Idzi, który po zagraniu gór-
nej piłki w pole karne Cartusii, w okoli-
cach narożnika pola bramkowego zgubił 
obrońców i z bliskiej odległości strzałem 
z powietrza wpakował piłkę do siatki 
wyprowadzając Orlęta na prowadzenie. 
Niestety obrońcy Cartusii nie wyciągnę-
li właściwych wniosków z ostatniego, 
zremisowanego 3:3 meczu z Orlętami, 
w którym wszystkie trzy bramki dla Or-
ląt zdobył właśnie kapitan gości Krzysz-
tof Idzi. W sobotnim spotkaniu napast-
nik gości miał także sporo miejsca i nie 
sprawiało mu problemu znaleźć się w do-
godnych sytuacjach strzeleckich. Chwilę 
wcześniej zawodnik ten przegrał pojedy-
nek sam na sam z bramkarzem Cartusii 
Janem Michalak. Na drugą bramkę dla 
gości nie czekaliśmy zbyt długo, albo-
wiem w 33 minucie meczu na tablicy 
wyników widniało już 0:2. W tej sytuacji 
znajdujący się w narożniku pola karnego 
Cartusii drugi z napastników Orląt Ra-
dosław Lewandowski, jednym zwodem 
złamał akcję do środka mijając jednocze-
śnie doświadczonego obrońcę Cartusii 

Marka Dawidowskiego i od razu wyszedł 
na pozycję sam na sam i bez problemu 
pokonał młodego bramkarza Cartusii. 
W pierwszej części spotkania dobrych 
okazji do zdobycia bramki dla Cartusii 
nie wykorzystali dwukrotnie Jakub To-
ruńczak, czy Michał Formella. Groźne 
strzały oddał także Jakub Leszkiewicz. 
Niestety nic nie chciało wpaść.

W drugiej odsłonie Kartuzjanie od po-
czątku ruszyli do odrabiania strat, ale go-
ście z Redy mądrze się bronili i skutecznie 
rozbijali ataki niebiesko-biało-czarnych 
a sami wyprowadzali groźne kontry. Tre-
ner Cartusii szukając skutecznych roz-
wiązań dokonał kilku korekt w składzie. 
Im bliżej końca meczu, tym Kartuzjanie 
napierali coraz bardziej i w końcu uda-
ło się zdobyć bramkę kontaktową. Była 
to 79 minuta meczu a autorem gola był 
Szymon Gawron. Gdy wydawało się, że 
Kartuzjanie złapali wiatr w żagle, minu-
tę później za krytykę orzeczeń sędziego 
dwukrotnie żółtą kartką ukarany został 
kapitan Cartusii i główny napędzają-
cy akcje ofensywne Zbigniew Bodzak 
i niestety od 80 minuty Kartuzjanie grali 
w dziesięciu. To, że emocje towarzyszy-
ły do ostatniego gwizdka sędziego może 
świadczyć choćby fakt ukarania w koń-
cówce meczu żółtymi kartkami za kry-
tykę orzeczeń sędziego również trenera 
Cartusii Karola Cichonia a także kierow-
nika drużyny Apoloniusza Harę. Niestety 
nic to nie dało. Gościom, pomimo doli-
czonych kilku minut do regulaminowego 
czasu gry, udało się utrzymać prowadze-
nie i 3 punkty pojechały do Redy.

Składy drużyn:
Cartusia: Michalak- Olszewski, Dawi-

dowski, Ptach, Gawron- Leszkiewicz (78’ 
Radomski R.), Kitowski (64’ Belgrau Bar-
tłomiej), Formella (57’ Willma), Bodzak 
(kpt), Radomski D. (52’ Bucior)- Toruń-
czak (69’ Raszeja);

Rez.: Goll, Radomski R., Raszeja, Bel-
grau Bartłomiej, Bucior, Willma, Belgrau 
Błażej;

Orlęta: Skopiak (11’ Miarowski)- Sob-
czyński, Trocki B., Tunowski, Trocki K., 
Idzi (kpt), Kajak (59’ Ryband), Lewan-
dowski (87’ Szumotalski), Mielke, Oliwa  
(81’ Kloka), Krukowski (57’ Stępień);

Rez.: Otto, Kloka, Szumotalski, Stępień, 
Miarowski, Ryband;

Bramki:

0:1 Idzi Krzysztof (28’), 0:2 Lewandow-
ski (33’), 1:2 Gawron (79’)

Kartki:
Cartusia: Toruńczak (ż), Bodzak (ż, ż – cz. 

80’), trener Cichoń (ż), kierownik Hara (ż);
Orlęta: Krukowski (ż), Trocki K. (ż), Le-

wandowski (ż)
źródło: GKS Cartusia 1923
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Cartusia II Kartuzy – Orlęta Reda
PIŁKA NOŻNA | Rezerwy Cartusii podejeły na własnym boisku Orlęta Reda. Niestety po emocjonującym do ostatniego gwizdka meczu podopiecz-
nym trenera Cartusii Karola Cichonia nie udało się urwać choćby punktu i po porażce 1:2 (0:2) trzy punkty pojechały do Redy.

Dla uczestników przygo-
towano możliwość startu 
w kategoriach U12K, U12M, 
U15K, U15M oraz w zupełnie 
nowej kategorii Rodzinnej – 
by rodzice też mogli poczuć 
ducha sportowej rywalizacji.
Drużynę mogą stworzyć 
rodzice z dziećmi, ale nie 
tylko oni. Do teamu śmiało 
można zaprosić wujka, ciocię, 
babcie czy kuzynostwo. Dla 
zwycięzców w zawodach 
przygotowano specjalne na-
grody w postaci voucherów 
do sklepu sportowego.
By w czasie rozgrywek każdy 
znalazł coś dla siebie, przy-

gotowano dodatkowe atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni, malowania buziek, zaplata-
nia warkoczyków czy tymczasowych tatuaży. Jeśli ktoś zgłodnieje do dyspozycji wszystkich 
uczestników wydarzenia dostępny będzie foodtrack, grill oraz kawiarenka z ciepłymi napoja-
mi i ciastem.
Drużyny do udziału w zawodach można zgłaszać do 1 września 2022 roku, kontakt: uksbat-
kartuzy@wp.pl lub pod numerem telefonu 517 747 134. Wydarzenie odbędzie się 4 września 
2022 roku na boiskach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach , na osiedlu 
Wybickiego od godziny 09:45. Impreza jest skierowana do dziewcząt i chłopców z rocznika 
2010 i młodsi oraz 2007 i młodsi.
źródło: UKS BAT Kartuzy

KaSzubSKi Streetball
KoSzyKówKa | już w najbliższy weekend na szkolnych boiskach będziemy mogli 
obserwować zmagania młodych sportowców. nie zabraknie również innych konkursów.

REDAKCJA
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk, 
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZ: 
Monika Fischer

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

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

SKŁAD: Łukasz Wick

WYDAWNICTWO
PR Media Group Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk,
NIP: 584-273-75-19, KRS 0000519081

ISSN 2080-7430
DRUK POLSKA PRESS Sp. z o.o.
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

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

powiatu KaRtuSKiEGo
express

fot. UKS BaT Kartuzy/fb



ReKlaMa U/2022/PR-Media-Group/PR


