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W niedzielę 11 września 2022 r. spotkało 
się tam 60 młodych adeptów żeglarstwa, 
którzy wraz z organizatorami i zaproszony-
mi gośćmi podsumowali piękny czas, jakim 
był udział w  projekcie „Kurs na edukację 
– poprawa jakości nauczania w  gminach 
Sierakowice i Sulęczyno poprzez edukację 
morską i  żeglarską, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w  ramach Działa-
nia 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Na spotkaniu żeglarskim nie zabrakło 
wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Ko-
bieli, zastępcy wójta Zbigniewa Fular-
czyka oraz włodarza partnerskiej gminy 
w  projekcie – wójta Gminy Sulęczyno 
Bernarda Gruczy. Obecni byli również: 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskie-
go Michał Szczupaczyński, wybitny że-
glarz Janusz Frąckowiak, Radni Gminy 
Sierakowice, Dyrektor SP nr 1 w  Siera-
kowicach Agata Tarasiuk, Dyrektor SP 

w Gowidlinie Aleksandra Stark, Dyrektor 
SP w  Mściszewicach Renata Węsierska, 
instruktorzy, ratownicy i  rodziny uczest-
ników projektu.

Spotkanie poprowadził Adrian Klawi-
kowski – koordynator projektu, który 
przybliżył zebranym założenia „Kursu na 
edukację” oraz omówił działania w czasie 
jego trwania.

Jest się czym chwalić, gdyż w trakcie roz-
poczętego wczesną wiosną kursu odbyło 
się aż 160 godzin zajęć pozalekcyjnych dla 
uczestników projektu. Były to nie tylko 
zajęcia stricte żeglarskie, ale również 24 
godziny zajęć z  doradztwa zawodowego, 
aby młodzież mogła w przyszłości plano-
wać rozwój ścieżki edukacyjnej, a potem 
kariery zawodowej. 96 godzin przezna-
czono na zajęcia żeglarskie na wodzie, 
podczas których wykorzystywano bardzo 
nowoczesne łodzie Mariner 19 zakupio-
ne przez Gminę Sierakowice. W  ramach 
zajęć odbyły się też liczne wycieczki edu-

kacyjne, m.in. do Centrum Nauki Expe-
ryment w  Gdyni, do Ośrodka Kultury 
Morskiej w  Gdańsku. W  trakcie wypraw 
uczniowie zwiedzili z  przewodnikiem 
stare miasto w Gdańsku, Statek Muzeum 
„Sołdek”, Narodowe Muzeum Morskie, 
Spichrze na Ołowiance, Ośrodek Kultury 
Morskiej oraz popłynęli statkiem na We-
sterplatte. Odwiedzili również Żaglownię 
Oceans Sails w  Kamienicy Królewskiej, 
spotykali się z wyjątkowymi ludźmi zwią-
zanymi z  żeglarstwem, brali udział w bi-
wakach, piknikach edukacyjnych i  wielu 
innych wydarzeniach.

Zwieńczeniem wszystkich tych działań 
były I  Międzyszkolne Regaty na Jeziorze 

Gowidlińskim, które odbyły się w  dniach 
3 – 4 września. Nad prawidłowością ich 
przebiegu czuwał zawodowy sędzia – Mak-
symilian Pawłowski. Pogoda tego dnia do-
pisała, była iście żeglarska, uczniowie czer-
pali więc dużo radości z rywalizacji.

Puchary i dyplomy za udział w regatach 
wręczyli podczas spotkania żeglarskiego 
wójtowie obu partnerskich gmin. Uczest-
nicy regat otrzymali również medale. Na 
wszystkich młodych adeptów żeglarstwa 
czekały certyfikaty ukończenia zajęć oraz 
upominki.

Specjalne podziękowania skierowano 
również do wszystkich, którzy przyczy-
nili się do realizacji projektu. Doceniono 
ciężką pracę realizatorów, koordynatorów, 
opiekunów, instruktorów i ratowników, bo 
bez ich pracy nie udałoby się zrealizować 
wyjątkowego „Kursu na edukację”. Warto 
dodać, iż głównym realizatorem projektu 
była SP nr 1 w  Sierakowicach, reprezen-

towana przez dyrektor tejże szkoły Agatę 
Tarasiuk, koordynatorem był Adrian Kla-
wikowski, a  asystentem koordynatora – 
Grażyna Brzeska. Podziękowano również 
Magdzie Thiede, Paulinie Grzenkowicz, 
Klaudii Zaworskiej, Martynie Tarasiuk, 
Jolancie Skierce, Łukaszowi Jakubkowi, 
Pawłowi Staszkowi, Czarkowi Włoczanko 
i Igorowi Tarasiukowi.

Wszystkie działania udokumentowane 
zostały na ponad 15 tysiącach zdjęć z po-
wietrza, lądu i wody. Na zakończenie wy-
konano jeszcze jedno wspólne zdjęcie, po 
czym był czas na poczęstunek.

W  myśl zasady Konfucjusza „Powiedz 
mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, 
pozwól mi zrobić, a zrozumiem” ucznio-
wie poprzez udział w projekcie mogli bez-
pośrednio doświadczyć, czym jest żeglar-
stwo, a nabytą wiedzę wdrożyć w życie po 
szkoleniu.

Źródło: UG Sierakowice

Podsumowanie projektu Kurs na edukację
GMINA SIERAKOWICE | Choć sezon wakacyjny już się zakończył, przystań w Gowidlinie wciąż tętni życiem.
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IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej
POWIAT | Od czterech lat Seniorzy mogą brać udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Obywatelskiej „Senior Obywatel”.

We wtorkowe popołudnie 21 
września w  Kaszubskim In-
kubatorze Przedsiębiorczości 
w  Kartuzach po raz pierwszy 
w historii tego konkursu odbyły 
się eliminacje na poziomie po-
wiatu kartuskiego. Wiadomo, 
już kto będzie reprezentował 
Powiat Kartuski w  kolejnym 
etapie obejmującym poziom 
województwa. W  eliminacjach 
powiatowych wzięło udział 9 
seniorów z  terenu powiatu kar-
tuskiego.

Seniorzy przystąpili do Olim-
piady po długich przygotowa-
niach, samokształceniu oraz 
wykładach on-line. Na wypeł-
nienie testu jednokrotnego wy-
boru uczestnicy mieli 40 minut. 
Test zawierał 21 pytań z zakresu 
politologii i wiedzy o społeczeń-

stwie, w  tym funkcjonowania 
państwa, jego ustroju, zadań 
rządu i jednostek samorządu te-
rytorialnego.

Nad organizacją i przebiegiem 
eliminacji powiatowych czuwała 
komisja konkursowa w składzie:
• Iwona Formela – Członek Za-

rządu Powiatu Kartuskiego,
• Aleksandra Lewicz – Koordy-

nator Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku,

• Karolina Pioch - pracow-
nik Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach.

Poziom Olimpiady był bardzo 
wysoki. W celu wyłonienia trójki 
zwycięzców konieczna okazała 
się dogrywka. Najlepiej poradził 
sobie Jerzy Spychalski, który uzy-
skał 21 punktów na 21 możliwych. 
Drugie miejsce zajęła Maria Ko-

biela, a trzecie – Anna Laska.
Laureaci reprezentować będą 

Powiat kartuski w  eliminacjach 
wojewódzkich. Finalistów etapu 
ogólnopolskiego czeka wyjazd 
do Brukseli.

Inicjatorem i  głównym orga-
nizatorem Olimpiady jest Fun-
dacja Barbary Średniawy przy 
współpracy z Telewizją Senioral-
ną oraz Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w  Gdańsku. Po-
ziom powiatowy przeprowadzo-
ny został przez Powiat Kartuski. 
Patronat honorowy nad Olim-
piadą sprawuje Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego Mie-
czysław Struk. Olimpiada jest 
współfinansowana ze środków 
Województwa Pomorskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach fo
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Pierwszy dzień to przede wszystkim 
prezentacje poszczególnych regionów 
województwa pomorskiego. Powiaty po-
kazały się z najlepszej strony na własnych 
stoiskach, tworząc wspólnie Miasteczko 
Powiatów, a także zaprezentowały się na 
scenie.

Powiat Kartuski na stoisku reprezen-
towały panie z  KGW Miechucino, które 
przygotowały degustację z  truskawko-
wych specjałów, pani Adrianna Rosz-
kowska z  Garcza z  przyciągającą uwagę 
„Panną Żniwną” oraz pani Anna Król 
„Pierwsza Królowa Truskawek”, sołtys 
Kożyczkowa.

Na scenie Tadeusz „Pleskot” Makowski 
wraz z kapelą z Żukowa śpiewająco opo-
wiedzieli o  historii Szwajcarii Kaszub-
skiej i Kaszubskich Nut.

Tego dnia odbyły się także Kongres Wsi 
Pomorskiej, Jarmark Święta Plonów oraz 
Spartakiada Dożynkowa. Wieczorem za-
grali The Ukrainian Folk oraz gwiazda 
wydarzenia, zespół Brathanki.

W  niedzielę zebrani mieli okazję 
uczestniczyć między innymi w  Koro-
wodzie i  Ceremoniale Dożynkowym 
oraz wspólnej biesiadzie. Nieodłącznym 
elementem Ceremoniału jest konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 

W  tym konkursie Powiat Kartuski re-
prezentowało sołectwo Rąb zdobywając 
wyróżnienie.

- Tegoroczna prezentacja naszego Po-
wiatu podczas dożynek wojewódzkich 

nie odbyłaby się bez wsparcia i  inten-
sywnych przygotowań wielu zaanga-
żowanych osób i  instytucji m.in. Koła 
Gospodyń Wiejskich z Miechucina oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Chmielnie. Dziękujemy, że 
wspólnie mogliśmy promować Powiat 
Kartuski! - informuje Starostwo Powia-
towe w Kartuzach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Promowali powiat kartuski na 
Dożynkach Wojewódzkich w Debrznie

POWIAT | 17- 18 września odbyło się Pomorskie Święto Plonów. Gospodarzem tegorocznej dwudniowej edycji było Debrzno.
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Konkurs „Pomorskie dla Seniorów” 
wyróżnia seniora, pracodawcę, a tak-
że osoby podejmujące szczególnie 
wartościowe i skuteczne inicjatywy 
na rzecz seniorów. Gala wręczenia 
nagród odbyła się w kartuskim Cen-
trum Kultury.
Laureatkami konkursu zostali:
w kategorii Zwyczajna – Niezwyczaj-

na Seniorka – Aleksandra Lewicz - 
koordynatorka Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Kartuzach;
w kategorii Przyjaciółka Seniorów – 
Irena Zielka - Liderka Klubu Seniora 
w Goręczynie.
Wyróżnienie zaś w kategorii Przy-
jaciel Seniorów trafiło do Stowarzy-
szenia „Krąg Arasmusa” z Kiełpina, 

które podczas uroczystości odebrała 
Prezes Stowarzyszenia Elżbieta 
Antkiewicz.
Nagrody w imieniu Marszałka wrę-
czyła Radna Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Danuta Rek zaś lauda-
cje odczytała Barbara Bałka - Pełno-
mocniczka Marszałka Województwa 
Pomorskiego ds. polityki senioralnej.
Gala wręczenia nagród została przy-
gotowana przez Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach i odbyła się w kartuskim 
Centrum Kultury. W imieniu Starosty 
Kartuskiego uroczystość poprowadzi-
ła Iwona Formela – Członkini Zarządu 
Powiatu Kartuskiego, która opowie-
działa ile działań w ramach realizacji 
projektów unijnych, Powiat Kartuski 
wspólnie z poszczególnymi gminami 
realizuje w dziedzinie polityki senio-
ralnej. Wyliczone zostały takie dzia-
łania jak teleopieka, mobilne usługi 
opiekuńcze, powołanie do życia 18 
Klubów Seniora oraz Uniwersytetu III 
Wieku w Żukowie. Członkini Zarządu 
zachęciła ponadto do podejmowa-
nia i promowania inicjatyw na rzecz 
Seniorów i z Seniorami bo służy to 
budowaniu społeczeństwa spójnego 
i przyjaznego wszystkim grupom.
Wyjątkowym wydarzeniem uroczy-
stości było przekazanie wiadomości 
o tworzeniu Rady Seniorów Powiatu 
Kartuskiego.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
DLA SENIORÓW Z POWIATU KARTUSKIEGO
POWIAT | W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego uhonorowane zostały trzy mieszkanki powiatu kartuskiego.

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Starosta 
podziękował 
właścicielce apteki
POWIAT | 21 września 2022 r. Starosta Kartuski Bogdan Łapa 
podziękował pani Danucie Borzestowskiej właścicielce Apteki „Dbam 
o Zdrowie” w Kartuzach za pełnienie dyżurów nocnych, zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem.

Wraz z  początkiem epidemii wirusa SARS-CoV-2 trzy apteki za-
przestały pełnienia dyżurów w porze nocnej. Jako jedyna z tego obo-
wiązku wywiązuje się Apteka „Dbam o Zdrowie” w Kartuzach. W tej 
sytuacji mieszkańcy powiatu kartuskiego mają zapewniony dostęp 
do leków tylko w te dni, które zostały wyznaczone w harmonogramie 
dla tej apteki, czyli średnio raz na dziewięć dni. Starostwo Powiato-
we w Kartuzach od ponad 2,5 roku podejmuje czynności w sprawie 
przywrócenia pełnienia wszystkich dyżurów przez apteki w mieście 
Kartuzy. Apteka „Dbam o Zdrowie” w Kartuzach z pełnym zaanga-
żowaniem realizuje misję, jaka została powierzona aptekom jako pla-
cówkom ochrony zdrowia publicznego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 
W PRZODKOWIE
POWIAT | Świętowanie dożynek to nie tylko tańce i dobra muzyka, 
ale przede wszystkim podziękowanie rolnikom za ich trud i włożoną 
pracę w zbieranie obfitych plonów.

Udział w uroczystości Dożynek 
Gminno-Parafialnych w Przodko-
wie wzięli: Przewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego Mieczysław 
WoźniakWicestarosta Piotr Fikus, 
Członek Zarządu Andrzej Leyk 
oraz Radny Leon Czerwiński. 
Dożynki są uroczystością o wie-
loletniej tradycji. Są symbolem 
szacunku dla ciężkiej pracy 
Rolników oraz stanowią wyraz 
wdzięczności za ich codzienne 
zmagania. Dożynkowe święto to 
w polskiej tradycji czas radości 
i podziękowań: Panu Bogu za plo-
ny, a ludziom za trud. Są również 

okazją do zaprezentowania do-
robku rolniczego społeczeństwa 
z Gminy Przodkowo.
- Władze Powiatu Kartuskiego 
bardzo dziękują Wójtowi Gminy 
Przodkowo Andrzejowi Wy-
rzykowskiemu oraz Sołtysom 
poszczególnych Sołectw za orga-
nizację pięknego święta a Rol-
nikom za zebrane plony. Wielkie 
podziękowania za każdy bochen 
chleba, który trafia na nasz stół. 
- dziękował Wicestarosta Piotr 
Fikus.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Ulica Spacerowa już 
przejezdna
GMINA ŻUKOWO | W związku z budową zbiornika retencyjnego na granicznym 
terenie Rębiechowa i Banina konieczne było zamknięcie odcinków dróg przy inwestycji.

Wróciła już możliwość przejazdu odcin-
kiem drogi na styku ul. Kolejowej w Bani-
nie i ul. Spacerowej w Rębiechowie. Wyko-
nawca zakończył prace związane z budową 
przepustu pod drogą na ul. Kolejowej/ul. 
Spacerowej. Usunięta została też kolizja 
telekomunikacyjna. Z kolei prace przy za-
gospodarowaniu terenu zostały wykonane 
w ok. 60%. Obecnie wykonawca prowadzi 
prace przy umacnianiu przelewu.

Budowa zbiornika będzie służyła od-
prowadzaniu wód opadowych z  tej części 
gminy, co też przełoży się na lepsze moż-
liwości inwestycyjne w kontekście budowy 
nowych dróg w  Baninie i  okolicach, ale 
również zapobiegać podtopieniom po-
przez retencję i możliwość zatrzymania na 
dłuższy czas wody opadowej.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim:
• wykonanie suchego zbiornika przeciw-

powodziowego o  konstrukcji ziemnej, 
częściowo ogroblowanej wraz z  urzą-
dzeniami towarzyszącymi – zbiornik 
o pojemności 32,6 tys. m3,

• przebudowę przepustu pod ul. Space-
rową,

• przebudowę gazociągu średniego ci-
śnienia oraz infrastruktury teleinfor-
macyjnej zlokalizowanych w  pasie 
drogowym ul. Spacerowej na odcinku 
przebudowywanego przepustu,

• regulację, kształtowanie, wykonanie ko-
ryta cieku naturalnego,

• remont rowu o długości ok. 1,3km,
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Źródło: UG Żukowo
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Obecna niełatwa sytuacja gospodarcza 
spowodowana nie tylko pandemią, ale 
także wojną w Ukrainie nie powstrzymała 
przedsiębiorców od rozpoczęcia nowych 
projektów inwestycyjnych. Dowodem na 
to są wydane decyzje o  wsparciu w  ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. W samej 
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej w  bieżącym roku zainwestowało już 
39 przedsiębiorców - większość z nich to 
polskie firmy z sektora MŚP. 

- Aż 74 proc. z wydanych decyzji o wspar-
ciu otrzymały firmy z  polskim kapitałem, 
ponadto ponad połowa z decyzji to przed-
siębiorstwa z sektora MŚP – podsumowuje 
Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Nowe inwestycje pozwolą na utworze-
nie 189 nowych miejsc pracy. Najwięcej 
utworzy firma Trefl S.A., która deklaruje 
28 nowych etatów w ramach zwiększenia 
mocy produkcyjnej poprzez rozbudowę 
parku produkcyjno-maszynowego w  za-
kładzie w  Gdyni oraz budowę centrum 
logistycznego w Rumii. Z kolei firma Lac-
pol sp. z o. o. - Przedsiębiorstwo Handlu 
Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich 
zadeklarowała poniesienie największych 
nakładów inwestycyjnych. Projekt o war-
tości ponad 226 mln zł, obejmie komplek-
sową rozbudowę Zakładu Mleczarskiego 
w Piotrkowie Kujawskim. 

Wśród nowych inwestorów znalazła 
się także firma Huber + Suhner z  Tcze-

wa. Przedsiębiorstwo oferuje klientom 
na całym świecie produkty i usługi w za-
kresie łączności elektrycznej i  optycznej. 
Nowa inwestycja o  wartości ponad 120 
mln zł obejmuje budowę linii produkcyj-
nej. Z  kolei jedną z  ostatnich inwestycji 
w  województwie kujawsko-pomorskim 
jest projekt firmy POliner sp. z o. o. Przed-
siębiorstwo przeznaczy ponad 12 mln zł 
na zwiększenie mocy produkcyjnych ist-
niejącego zakładu w powiecie toruńskim. 
Spółka prężnie działa zarówno na rynku 
krajowym jak i międzynarodowym. 

- Nieustannie uświadamiamy przedsię-
biorcom, że warto korzystać ze wsparcia 
Polskiej Strefy Inwestycji, ponieważ za-
oszczędzone środki, mogą przeznaczyć 

na dalszy rozwój. Ponadto często dzięki 
zachętom oferowanym przez Polską Strefę 
Inwestycji przedsiębiorcy decydują się na 
dokonanie inwestycji. Efekty przynosi mię-
dzy innymi projekt „Strefa w każdej w gmi-
nie”, podczas którego nasi pracownicy spo-
tykają się z  lokalnymi firmami i  udzielają 
informacji na temat wsparcia. Ważna jest 
także pomoc banków, które we współpracy 
z  nami szkolą swoich specjalistów z  form 
wsparcia. To znacznie ułatwia inwestorom 
poszukiwanie informacji nt. Polskiej Strefy 
Inwestycji i  podjęcie decyzji o  zainwesto-
waniu w zwiększenie mocy produkcyjnych 
i unowocześnienie technologii – podkreśla 
Przemysław Sztandera. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, 
jednym z  14 podmiotów regionalnych, 
które odpowiedzialne są za kompleksową 
obsługę inwestorów zagranicznych i kra-
jowych. Działa w  województwie kujaw-
sko-pomorskim i  we wschodniej części 
woj. pomorskiego. Pełni rolę regionalne-
go centrum obsługi inwestorów i  koor-
dynatora udzielania pomocy publicznej. 
Służy przedsiębiorcom wsparciem na 
każdym etapie realizacji ich projektów, 
w  tym pomocą o  charakterze konsulta-
cyjno-doradczym. 

Więcej informacji na www.strefa.gda.pl

Coraz więcej firm korzystających ze 
wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła 
wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku 
roku Zarząd PSSE wydał 39 decyzji o wsparciu o łącz-
nej wartości ponad 1,3 mld zł, z równoczesną dekla-
racją utworzenia 189 nowych miejsc pracy.  
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Przejazd na trasie 
Żukowo - Otomino
GMINA ŻUKOWO | Trwa budowa przejazdu kolejowego na trasie 
Żukowo – Otomino. W ramach inwestycji powstanie nowa droga 
i oświetlenie uliczne.

Prace przy budowie przejazdu kolejowego na trasie Żukowo – Otomi-
no posuwają się do przodu a koniec ich nie jest daleki. Przejazd w tym 
miejscu jest już jednak możliwy. Prace związane są m.in. z dostosowa-
niem układu drogowego do tzw. bajpasa kartuskiego.

Na zakres pras składają się przede wszystkim:
• wykonanie drogi o  nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 6 

mb i długość ok. 300 mb,
• wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (jednostronnej) z kostki beto-

nowej niefazowanej o szerokości 3,0m i długości 300 mb,
• budowa oświetlenia ulicznego – 9 lamp,
• budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 300 mb,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 180 mb,
• budowa sieci wodociągowej o długości 200 mb,
• budowa kanału technologicznego o długości 330 mb.
• Koszt inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł. Zadanie realizuje Spółka 

Komunalna Żukowo Sp. z o. o. Prace powinny zakończyć się jesz-
cze w tym roku.

Źródło: UG Żukowo
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Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie 
bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zabaw 
i  rekreacji dla dzieci na świeżym powietrzu. 
Projekt zrealizowano w  ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowane-
go przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Na placu przy boisku orlik ustawiono nowe, 
metalowe urządzenie, które jest trwalsze 
i  bezpieczniejsze w  użytkowaniu niż drew-
niane urządzenia. Plac ten z  uwagi na swoją 
lokalizację sprzyja integracji lokalnej społecz-
ności, korzystają z niego zarówno mieszkańcy 
jak uczniowie Szkoły Podstawowej i  przed-
szkola. Najmłodsi mieszkańcy Przodkowa 
mogą spędzać czas na zjeżdżalni, ściance li-
nowej i rurze. Inwestycja była możliwa dzięki 
grantowi przyznanemu gminie Przodkowo 
w ramach programu „WzMOCnij swoje oto-
czenie”, organizowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono 
niemal 20 tys. złotych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skie-
rowany do samorządów i  ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków po-
mocy społecznej, oraz do organizacji pozarzą-
dowych, które chcą wprowadzać ważne i dłu-

gotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym 
z  ośmiu następujących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona 
zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicz-
nej, środowisko naturalne, zdrowie i  inne ini-

cjatywy mieszczące się w celach programu.
Dodatkowe informacje o  programie moż-

na znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz 
www.wzmocnijotoczenie.pl.

Źródło: UG Przodkowo

Plac zabaw w Przodkowie 
w nowej odsłonie
GMINA PRZODKOWO | W Przodkowie można już korzystać z nowego urządzenia na placu zabaw 
przy boisku orlik.

fo
t. 

U
G

 P
rz

od
ko

w
o

STYPENDIA MOTYWACYJNE WÓJTA 
GMINY PRZODKOWO
GMINA PRZODKOWO | Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski w dniu 22 wrze-
śnia 2022 roku wręczył za rok szkolny/akademicki 2021/2022 stypendia o charakterze 
motywacyjnym.

Stypendia otrzymali uczniowie klas VII 
i VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych uczących się w szko-
łach na terenie Gminy Przodkowo oraz 
studenci zamieszkali na terenie Gminy. 
Głównym celem przyznawania stypendiów 
jest promowanie i wyróżnianie uzdolnionej 
młodzieży oraz nagrodzenie ich za naukę.
Za ten rok nagrodzonych zostało 40 sty-
pendystów, którzy mieli przede wszystkim 
wysokie wyniki w nauce, ale również mieli 
osiągnięcia w konkursach przedmioto-
wych, czy za publikacje naukowe. Na ten 
cel gmina przeznaczyła 54.720 zł.

Oto nagrodzeni:
- stypendyści szkół podstawowych
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Czeczewie
Paulina Krefft, Maja Koźlik, Oliwia Klein, 
Adam Wojtkuński, Maksymilian Jankowski, 
Martyna Pituch, Piotr Wojtkuński, Roksana 
Krefta, Amelia Śliwska, Karolina Rzesze-
wicz, Jakub Czerwiński
Szkoły Podstawowej w Przodkowie
Anna Behmke, Krzysztof Halbetzki, Milena 
Frankowska, Nikola Brzozowska, Agniesz-
ka Szreder, Amelia Fularczyk, Wiktoria 
Fularczyk
Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława 
Szymichowskiego w Pomieczynie
Maria Mallek, Klaudia Prabucka, Jagoda 
Dawidowska, Karol Merchel, Nicola Zie-
mann, Manuela Halmann, Wiktoria Kozłow-
ska, Sonia Groszek
Szkoły Podstawowej w Wilanowie
Dominika Rzeszewicz
- stypendyści szkoły ponadpodstawowej
Powiatowego Zespołu Szkół im. rtm. Witol-
da Pileckiego w Przodkowie
Róża Robakowska, Wiktoria Rudzis, Wero-
nika Kozłowska
oraz studenci Katarzyna Waksmundzka, 
Łukasz Wicki, Joanna Czapp, Agata Żak, 
Anita Krefta,
Dorota Mateja, Kamila Richert, Dawid Le-
man, Sandra Leman, Dominika Reszuta.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo
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Jako pierwsi, 21 sierpnia, dziękczynienie 
za tegoroczne plony złożyli mieszkańcy Tu-
chlina i okolicznych miejscowości. Uroczy-
stości rozpoczęły się mszą w miejscowym 
kościele, po której korowód dożynkowy 
ruszył na łąkę sołtysa by rozpocząć wspól-
ne świętowanie. Na mieszkańców i  gości 
czekał nie tylko darmowy poczęstunek ale 
także konkursy dla dzieci i dorosłych, wy-
stęp Kabaretu Kuńda oraz występ Kaszub-
skiego Zespołu Pieśni i  Tańca Bandonia. 
Sołectwo Tuchlino organizuje własne do-
żynki już od wielu lat i ma spore doświad-
czenie stąd nawet deszcz nie pokrzyżował 
im planów i zabawa trwała w najlepsze do 
późnego wieczora.

Tydzień później w  ostatnią niedzielę 
wakacji – 28 sierpnia – dożynki odbyły 
się w  Gowidlinie. W  organizację poza 
gospodarzem imprezy sołectwem Gowi-
dlino włączyły się także sołectwa Borowy 
Las, Kowale, Smolniki i  Stara Huta. Na 
malowniczo położonym placu na przyby-
łych czekało wiele atrakcji – główny prym 
wiodły tam jednak konkursy w organiza-
cję których włączyli się nauczyciele wy-
chowania fizycznego z Gowidlina. Chętni 
mogli zmierzyć się podczas takich konku-
rencji jak cięcie drewna, czy wyścig w to-
czeniu balotów słomy. Ten ostatni wzbu-
dził największe emocje, gdyż w  ferworze 
walki balot rozpadł się i  stworzył dodat-

kową atrakcję, która wzbudziła u  dzieci 
większe zainteresowanie niż darmowe 
dmuchańce! Na scenie zaprezentowali się 
byli i  obecni członkowie Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” oraz 
Kabaret Kuńda a  do tańca przygrywał 
mieszkający w Gowidlinie dj, który spra-
wił, że mino zapadającego zmroku goście 
nadal w najlepsze tańczyli przed sceną.

Sezon dożynkowy w gminie Sierakowice 
zamknęły imprezy, które odbyły się 4 wrze-
śnia w  Puzdrowie, Mojuszu i  Załakowie. 
Prawdziwe tournée po gminie miały w tym 
dniu Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sie-
rakowice”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Sierakowice, maskotki myszek Miki 
i Mini z GOKu oraz Kabaret Kuńda – ich 
występy pojawiły się bowiem w programie 
każdej z tych imprez. Pomimo wielu podo-
bieństw każda z grup dożynkowych wyróż-
niała się jednak czymś na tle pozostałych. 
W Puzdrowie atmosferę końca żniw czuć 
było już na tydzień przed imprezą, a to za 
sprawą pięknych witaczy. W  tym miejscu 
„banksa” świętowali mieszkańców miej-
scowości należących do parafii św. Marcina 
w  Sierakowicach. Organizacją wydarze-
nia zajęli się sołtysi Puzdrowa, Paczewa, 
Łyśniewa, Karczewka, Pałubic i  Bukowa 
a  zabawa odbyła się na boisku szkolnym. 
Na placu pomiędzy sołectwami rozegrała 
się cała masa najrozmaitszych konkurencji, 

można tu było wykazać się nie tylko siłą 
czy zwinnością ale też zdolnościami kuli-
narnymi i ogrodniczymi.

W Mojuszu pomyślne zakończenie żniw 
świętowali mieszkańcy miejscowości nale-
żących do parafii św. Jana w Sierakowicach, 
to jest części Sierakowic, oraz sołectw Mo-
jusz, Bącka Huta, Długi Kierz, Sierakowska 
Huta, Mrozy i Szklana. Oprawę muzyczną 
mszy i korowodu dożynkowego zapewniła 
orkiestra TubaBand, na scenie swoje ta-
lenty wokalne zaprezentował mieszkaniec 
Sierakowskiej Huty - Szymon Mielewczyk, 
zaś Pani Dorota Wolska - sołtys Długiego 
Krza, dla rozweselenia współbiesiadników 
opowiadała kawały.

W  organizację dożynek w  Załakowie 
poza sołectwami Załakowo i  Kamienica 
Królewska aktywnie włączyły się także 
społeczność Szkoły Podstawowej w  Zała-
kowie, Parafialny Zespół Caritas, Stowa-
rzyszenie Kamienicki Młyn, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z  Kamienicy Królewskiej, 
Klub Sportowy Kamienica Królewska. 
Tak rozbudowana baza partnerów zaowo-
cowała wieloma atrakcjami. Przed sceną 
rozgrywały się zacięte konkurencje dla ma-
łych i dużych, goście zajadali się darmową 
grochówką a dzieci biegały po placu z arty-
stycznie wymalowanymi buźkami.

Podsumowując tegoroczne dożynki nie 
sposób nie wspomnieć o  jedzeniu, a  ser-

wowali je głównie sołtysi i Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Długiego Krza, Gowidlina, 
Kamienicy Królewskiej, Łyśniewa, Pacze-
wa, Sierakowic i Szopy.

- Serdecznie dziękujemy osobom zaan-
gażowanym w  organizacje tegorocznych 
imprez dożynkowych, w  szczególności 
sołtysom, bo to oni byli głównymi organi-
zatorami tych przedsięwzięć. A pracy mieli 
nie mało bo organizacja dożynek to nie lada 
wyzwanie, zaplanować należy nie tylko to 
co dziać się będzie na scenie, ale i zapewnić 

gastronomię, miejsca siedzące, zaplecze sa-
nitarne, zabezpieczenie medyczne, ochro-
nę, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci 
… długo by wymieniać! Najważniejsze jest 
jednak to, że ich praca nie poszła na marne 
– w każdej z miejscowości frekwencja dopi-
sała i na placach dożynkowych do wieczora 
bawiło się wielu mieszkańców, którzy – jak 
pokazują doświadczenia z poprzednich lat – 
raczej nie dotarliby na jedne ogólnogminne 
dożynki. - opowiada GOK Sierakowice.

Źródło: GOK Sierakowice

„ Jesteśmy po Dożynkach!”
GMINA SIERAKOWICE | Na terenie Gminy Sierakowice, podobnie jak w ubiegłym roku 
odbyło się 5 imprez dożynkowych, ale tym razem świętowano aż 3 niedziele z rzędu.
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Samorząd województwa pomorskiego od 
lat realizuje wiele przedsięwzięć związanych 
z rozwojem infrastruktury wodnej i żeglarskiej.

– Zainwestowaliśmy w to już ponad 200 mln 
zł – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Wśród inwestycji 
należy niewątpliwie wspomnieć o Pętli Żuław-
skiej czy Pomorskich Szlakach Kajakowych. 
Ale wato też wymienić choćby wartą 33 mln zł 
rozbudowę portu w Pucku – dodaje.

Jednak sama infrastruktura to nie wszystko.
– Bez pasji i chęci rozwoju będzie ona pusta. 

Dlatego realizujemy projekt „100 łodzi żaglo-
wych na stulecie zaślubin Polski z morzem” – 
zaznacza Struk.

Chodzi o zakup łodzi żaglowych do nauki że-
glowania, regat i  rekreacji na pomorskich wo-
dach morskich i śródlądowych. Projekt ten jest 
ściśle powiązany z rozwojem edukacji morskiej 
młodych mieszkańców regionu.

To nie tylko rekreacja, ale inwestycja 
w przyszłość młodych Pomorzan

Województwo pomorskie to 315 kilometrów linii brzegowej, setki jezior i rzek. Mamy więc doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa. 
Dlatego samorząd województwa pomorskiego stawia na edukację morską, którą warto zaczynać od najmłodszych lat. Temu właśnie 
służy Pomorski Program Edukacji Morskiej „Pomorskie Żagle Wiedzy”, realizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY 

–  To ważne by młodzi ludzie próbowali swoich sił 
na wodzie. Żeglarstwo, to nie tylko przygoda, ale też 
szkoła życia – podkreśla marszałek.

W  programie edukacji morskiej Pomorskie Żagle 
Wiedzy uczestniczy 120 szkół z całego regionu. – 
Wsparciem obejmujemy ponad 7 tysięcy uczniów 
szkół i 750 nauczycieli – wylicza marszałek.

Założeniem programu jest połączenie podstaw 
programowych różnych przedmiotów z  zagad-
nieniami wynikającymi z  nadmorskiego położenia 
regionu. Prowadzone są między innymi zajęcia po-
zalekcyjne i  doradztwo zawodowe. W  większości 
projektów zaczęły się m.in zajęcia żeglarskie dla 
uczniów, a także turnusy szkoleń nauczycieli przy-

gotowujących się do zdobycia patentu żeglarskiego 
i stopnia instruktora żeglarstwa. 

Organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc 
związanych z edukacją morską i żeglarską, a tak-
że obozy praktyczne, gdzie młodzi mogą spraw-
dzić swoja wiedzę z nawigacji, fizyki czy chemii 
i biologii. 

W gminach odbywają się też warsztaty bezpiecz-
nego zachowania na wodzie. W  ramach programu 
organizowane są olimpiady i konkursy o tematyce 
morskiej, okrętowej i żeglarskiej. Wartość projektów 
edukacji morskiej i  żeglarskiej w  ramach Pomor-
skich Żagli Wiedzy to ponad 12 milionów zł.

Białe żagle we Wdzydzach  
Zapraszamy na Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które odbędą się 23 września 2022 r. na Jeziorze Wdzydze. 

Regaty będą odbywać się na łódkach zakupionych w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na stulecie zaślubin Polski z morzem”.

W regatach wystartują zarówno młodzi adepci żeglarstwa z biorących udział w projekcie szkół, jak i włodarze pomorskich gmin. Atrakcji nie 

zabraknie również na lądzie. Na terenie stanicy wodnej PTTK zorganizowany zostanie piknik edukacyjny. 
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W niedzielę 18 września 2022 r. polity-
cy: m.in. europoseł Anna Fotyga, samo-
rządowcy, przedstawiciele IPN, delegacje, 
dyrektorzy i  poczty sztandarowe z  oko-
licznych szkół oraz mieszkańcy Gminy 
Sierakowice uczcili Żołnierzy Szwadronu 
5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 
walczących o wolną i niepodległą Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
o  godz. 9:30 w  kościele parafialnym pw. 
św. Marcina z  Tours w  Sierakowicach, 
następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy, 

która upamiętnia rajd Zdzisława Badochy 
pseudonim „Żelazny”, który w maju 1946 
r. zatrzymał się w Sierakowicach.

Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Po-
lejowski podczas przemówienia podzię-
kował inicjatorom upamiętnienia, wła-
dzom i mieszkańcom Sierakowic.

 – Jako sierakowiczanin odczuwam dumę 
i radość z tego, że 5. Brygada Wileńska Ar-
mii Krajowej stała się częścią naszej wspól-
nej historii i ma swoje upamiętnienie w tej 
pięknej kaszubskiej miejscowości.

Wspomnieniami swojego ojca, który 
był bezpośrednim świadkiem przejazdu 
Badochy, podzielił się podczas swego wy-
stąpienia wójt Tadeusz Kobiela.

Pomnik poświęcił proboszcz parafii 
ksiądz dr Tadeusz Knut. Obelisk umiej-
scowiony jest w  centrum Sierakowic, 
w miejscu, w którym widziani byli człon-
kowie brygady w  dniu 23 maja 1946 r., 
którzy opanowali Sierakowice, kontynu-
ując wielodniowy zbrojny rajd wymie-
rzony w  aparat władzy komunistycznej 
na Pomorzu Gdańskim.

Podczas uroczystości wręczono pa-
miątkowe medale i odznaczenia. Tadeusz 
Kobiela, Marian Wenta oraz Jan Kotłow-
ski zostali odznaczeni Odznaką Honoro-
wą Pamięci 66. Kaszubskiego Pułku Pie-
choty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
natomiast Krzyżem Pamięci Niezłom-
nych Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963 
zostali odznaczeni: Andrzej Chmielew-
ski, Emilia Dyszer, Kazimierz Klas, Jacek 
Leszewski, Barbara Lipińska-Postawa 
oraz Leszek Torłop.

Na zakończenie złożono kwiaty i znicze.
Organizatorami wydarzenia byli m.in.: 

Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Wójt Tadeusz Kobiela oraz 
Kazimierz Socha-Borzestowski – prezes 
Zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta 
Kartuzy.

Źródło: UG Sierakowice

Upamiętnienie walczących o Niepodległą
GMINA SIERAKOWICE | Odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego Żołnie-
rzy Szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej walczących o wolną i niepodległą Polskę.
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Powiat Kartuski – Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Stężyce

POWIAT | W dniu 4 września br. odbyły się „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Powiatu Kartuskiego”.
Na zawodach obecni byli Przewodniczący Rady 

Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak wspól-
nie z Wicestarostą Kartuskim Piotrem Fikusem.

Zawody przy super atmosferze i  przepięknej 
słonecznej pogodzie odbyły się na Stadionie Spor-
towym w Stężycy. Rywalizowało w sumie 27 mło-
dzieżowych drużyn z całego Powiatu Kartuskiego 
o miano NAJLEPSZEJ DRUŻYNY. W kategorii - 
„Ćwiczenie Alarmowo Bojowe Męskie 15-18 lat”, 
pierwsze miejsce zajęła drużyna z  Tuchlina, zaś 
drugie miejsce zajęła drużyna z Sulmina.

- Gratulacje dla wszystkich drużyn biorących 
udział w  zawodach. - gratulował Wicestarosta 
Piotr Fikus.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

KOLEJNY ODCINEK DROGI 
GRUNTOWEJ POWIATOWEJ 
TUCHOM-BARNIEWICE 
ZOSTAŁ UTWARDZONY
POWIAT | Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus i  Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski odbyli roboczą wizy-
tę na wspólnej budowie nowego odcinka drogi powiatowej 
Tuchom – Barniewice.

W Barniewicach w Gminie Żukowo, Powiat Kartuski 
wspólnie z Gminą Żukowo wybudował kolejne 500 
mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Droga ta, z racji 
budowy „Węzła Integracyjnego - Rębiechowo” przez 
Gminę Żukowo, będzie służyć również rowerzystom. 
Jest to kolejny odcinek drogi powiatowej o nawierzch-
ni gruntowej, który został utwardzony dywanikiem 
asfaltowym, zapewniając Mieszkańcom Powiatu 
Kartuskiego dodatkowe połączenie z Miastem Gdańsk. 
Tylko ścisła współpraca Zarządu Powiatu Kartuskiego 
z Burmistrzami i Wójtami jest gwarancją dynamicznego 
rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu Kartuskiego.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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III Puchar Polski w Zapasach 
stylem klasycznym
ZAPASY | Od piątku do niedzieli w Radomiu odbywały się zawody zapaśnicze w stylu klasycznym, gdzie 
uczestniczyli przedstawiciele klubu GKS Cartusia.

Karol Niklas kat 60 kg i Paweł Janzen 
kat 110 kg walczyli w  III PPZ w  Ra-
domiu. W  narożniku sekundował im 
trener Bartłomiej Pryczkowski a kibi-
cował tata Pawła Witold. Z kartuskiej 
dwójki bardzo dobrze zaprezentował 
się Paweł Janzen zajmując II miejsce 
w  Kat 110 kg. Młody sportowiec wy-
walczył trzy zdecydowane zwycięstwa 
i  jedną dosyć pechową porażkę. Był 
to kolejny turniej, w  którym Paweł 
wykonuje krok w kierunku dominacji 
w  kraju w  swojej kategorii. Karol Ni-
klas kat. 60 kg po dwóch zwycięstwach 
i  dwóch porażkach zajął XIV miejsce 
prezentując dobry poziom walk.

Źródło: GKS Cartusiafo
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Faworytem tego spotkania był aktualny 
wicelider tabeli tj. rezerwy Pogoni, które 
na nieszczęście niebiesko-biało-czarnych 
nie zawiodły i choć skromnie, ale jednak 
pokonały Cartusię 1:0 (0:0).

Kartuzianię choć do faworytów nie na-
leżeli, to jednak po tym spotkaniu zosta-
wili bardzo dobre wrażenie. Podopieczni 
trenera Przemysława Cecherza przez całe 
90 minut grali bardzo zdyscyplinowani, 
taktycznie, mądrze i  skutecznie w obro-
nie a  także bardzo dobrze w  ofensywie, 
w  której stosując momentami szybki, 
wysoki pressing próbowali odebrać piłkę 
przeciwnikowi już na jego połowie.

Niestety o  wyniku meczu zadecydował 
jeden, jedyny błąd w  defensywie Maksy-
ma Zelenevycha, który przy stałym frag-
mencie gry odpuścił krycie zawodnika, 
którego na odprawie przedmeczowej do-
stał do opieki przy takich fragmentach 
gry. Tymczasem w sytuacji tej gospodarze 
wykonywali rzut rożny, po którym dorzu-
cona na 8-9 metr piłka trafiła do Jędrze-
ja Górala, który urwał się pomocnikowi 
Cartusii i przez nikogo już nie pilnowany 
silnym strzałem głową nie dał szans sto-
jącemu między słupkami bramki Cartusii 
Vadymowi Prokopenko. Tak więc od 64 
minuty na tablicy wyników widniało 1:0 
dla Pogoni i niestety do ostatniego gwizd-
ka sędziego obraz ten nie zmienił się.

Kartuzianie bliżsi byli objęcia prowa-
dzenia i to już w 7 minucie meczu, w któ-
rej rozgrywający dobre zwody Przemy-
sław Żukowski odebrał piłkę niepewnie 
interweniującemu poza własnym polem 
karnym golkiperowi Pogoni Maciejo-
wi Kowal, po czym szybko zagrał ją do 
nadbiegającego mu do pomocy Niko-
demowi Parulskiemu. Ten po przejęciu 
piłki widząc pustą bramkę próbował 
technicznym lobem umieścić futbolówkę 
w  bramce, ale bramkarz Pogoni zdążył 
w  porę wrócić i  jeszcze sparować koń-
cami palców piłkę na róg. W 23 minucie 
Kartuzianie przeprowadzili kolejną szyb-
ką kontrę, po której kolejny raz w dogod-
nej sytuacji znalazł się Nikodem Parulski. 
W 30 minucie meczu kontuzji stawu sko-
kowego doznał bramkarz Cartusii Dawid 
Dąbrowny, który pojawił się w  bramce 
w pierwszym składzie po dłuższym cza-
sie. Niestety kontuzja ta okazała się na 
tyle poważna, że trenerzy musieli do-
konać wymuszonej zmiany i  do bramki 
wskoczył Vadym Prokopenko. Bramkarz 
ten został wystawiony na dużą próbą już 
dwie minuty po wejściu na boisko. W sy-
tuacji tej gospodarze, po faulu Oliwiera 
Dobek wykonywali rzut wolny z  okolic 
17 metra od bramki Cartusii. Uderzona 
bezpośrednio na bramkę przez Oska-
ra Kalenik piłka poleciała nad murem 

w kierunku bliższego słupka, a bramkarz 
Cartusii wyciągnął się jak struna i zmie-
rzającą pod poprzeczkę futbolówkę zdo-
łał sparować na rzut rożny.

W drugiej połowie gospodarze przyci-
snęli trochę mocniej spychając Cartusie 
do defensywy. Ta jednak dzielnie się bro-
niła i wyprowadzała groźne kontry. Nie-
stety przyszła feralna 64 minuta i opisana 
wyżej bramka dla gospodarzy.

Mimo przewagi w końcówce meczu, lo-
sów spotkania nie udało się już odwrócić 
i  trzy punkty zostały w  Szczecinie. Go-
spodarze tym samym zachowali pozycję 
wicelidera tabeli. Pomimo porażki na grę 
Cartusii z  optymizmem można patrzeć 

w  przyszłość. Warunkiem jest jednak 
taka gra i  zaangażowanie niebiesko-bia-
ło-czarnych jak w tym spotkaniu.

Poza porażką, drugą złą wiadomością 
jest czwarta żółta kartka kapitana Car-
tusii Damiana Garbacika, przez którą 
obrońca Cartusii nie zagra w  kolejnym 
meczu z Zawiszą Bydgoszcz.

Składy drużyn:
Cartusia: Dąbrowny (30’ Prokopen-

ko)- Kopania, Szałecki, Garbacik, 
Dampc- Poręba J. (56’ Sobstyl-Jało-
szyński), Dobek, Zelenevych (68’ Ku-
cher), Poręba M., Parulski (68’ Tom-
czak)- Żukowski;
Rez.: Prokopenko- Tomczak, Sobstyl-

-Jałoszyński, Waleński, Matejek, Iwa-
nowski, Kucher;
Pogoń: Kowal- Boniecki, Mruk, Góral, 

Lisowski, Kalenik, Rezaeian (87’ Lesz-
czyński), Rostami, Zaborski, Cybulski 
(77’ Pach), Korczakowski (59’ Krzysz-
tofek);
Rez.: Holewiński- Krzysztofek, Kwie-

cień, Leszczyński, Pach, Doustali;
Bramki:
1:0 Góral (64’)

Kartki:
Cartusia: Parulski (ż), Garbacik (ż), 

Kucher (ż);
Pogoń: Boniecki (ż), Kalenik (ż), Ra-

zaeian (ż), Pach (ż);
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Pogoń II Szczecin – Cartusia 1923 Kartuzy
PIŁKA NOŻNA | W sobotnie popołudnie na obiektach 
Pogoni Szczecin przy ul. Karłowicza 28 piłkarze Cartusii 
rozegrali kolejne zawody w ramach rozgrywek III Ligi.

W turnieju wzięło udział ponad 150 zawodni-
ków. Można było podziwiać sporo fajnych akcji 
w wykonaniu chłopców oraz dziewczynek.
- Cieszy nas bardzo frekwencja oraz za-
angażowanie ze strony zawodników oraz 
trenerów. Na turnieju obecny był Wicesta-
rosta Kartuski Piotr Fikus, który był pod 
dużym wrażeniem umiejętności zawodni-
ków i zawodniczek a także pod względem 
organizacyjnym turnieju, który zapewnił nas 
o wsparciu przy organizacji na rzecz rozwoju 
sportu. - informuje KS Chwaszczyno. - Był to 
turniej współfinansowany ze środków Powia-
tu Kartuskiego, któremu bardzo dziękujemy 
za otrzymane wsparcie.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, puchary, nagrody indywidualne 
a także poczęstunek w formie grila. Nad pra-

widłowym i bardzo sprawnym przebiegiem 
turnieju czuwali sędziowie z Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej.
- Podziękowania kierujemy również do Pana 
Henryk Miotk za prowadzenie tego wyda-
rzenia jako konferansjer. Podziekowania dla 
koleżanek i kolegów z KSCH za organizacje 
i przeprowadzenie turnieju oraz za prze-
kazanie nagród firmie ALEXANDER TOYS 
- Państwo Dorota i Piotr Pundzis, oraz ZINA 
Mikołaj Podgórniak. Szczególne podziękowa-
nia dla trenera Marka Liszewskiego za orga-
nizację i czuwanie nad sprawnym przepro-
wadzeniem turnieju. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy zajętych miejsc, wysokiej kultury 
osobistej na obiekcie i godnej postawy Fair 
Play. - dodaje Klub Sportowy Chwaszczyno.
Źródło: KS Chwaszczyno

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR STAROSTY KARTUSKIEGO
PIŁKA NOŻNA | Kolejne piłkarskie święto na stadionie Toyota Arena dobiegło końca. 
W turnieju rywalizowało 15 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych 2012 oraz 2014/2015.
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