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Uroczystość ściągnęła do Mojusza mnó-
stwo gości. Swoją obecnością zaszczycili 
lkalną społeczność: Wojewoda Pomor-
ski Dariusz Drelich, Senator Stanisław 
Lamczyk, przedstawiciele władz powia-
towych na czele ze Starostą Kartuskim 
Bogdanem Łapą, przedstawiciele powia-
towych służb (Policji, Sanepidu, Straży, 
Nadzoru Budowlanego). Nie mogło też 
zabraknąć gospodarzy, czyli władz gmin-
nych w osobach Wójta Tadeusza Kobieli, 
Zastępcy Wójta Zbigniewa Fularczyka, 
Przewodniczącego Rady Gminy Mirosła-
wa Kuczkowskiego, radnych, dyrektorów 
placówek oświatowych i  sołtysów 22 so-
łectw. Urząd Gminy reprezentowali także: 
Sekretarz Ewelina Lila, skarbnik Mariola 
Klinkosz oraz Tomasz Maszke – Kierow-
nik Referatu ds. Unijnych. W  imieniu 
Pomorskiego Kuratora Oświaty stawiła 
się Joanna Sawczyn, Dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Kościerzynie. Byli 
także przedstawiciele głównego wyko-
nawcy: prezes firmy Walaszkowski Spół-
ka z  o.o. Eugeniusz Walaszkowski oraz 
kierownik budowy Marcin Szmytke. Swą 
obecnością zaszczyciła również dawna 

dyrektor szkoły w Mojuszu Teresa Ropel-
la. Na trybunach zasiedli rodzice uczniów, 
a na płycie boiska prezentowały się dzieci 
ze szkoły.

- „Szkoła w Mojuszu swą historią sięga 
XIX wieku, chociaż wtedy nie miała jesz-
cze wiele wspólnego z obiektem, jaki dziś 
możemy podziwiać. Obecny budynek jest 
efektem długoletnich starań społeczności 
lokalnej, która pragnęła w  tym miejscu 
pełnoprawnej, nowoczesnej placówki. 
Z  czasem udało się osiągnąć większość 
z celów (bardzo pomogli też sami miesz-
kańcy, bezinteresownie wspierający 
rozbudowę szkoły), ale stale pozostawał 
jeden – sala sportowa. Dziś ten ostatni 
element stał się rzeczywistością.

Warto marzyć, bo marzenia się speł-
niają. Co prawda trochę trwało, zanim 
się urzeczywistniły, ale za to mamy teraz 
nowy obiekt, wykonany z  wykorzysta-
niem najnowocześniejszych technologii. 
Jesteśmy bardzo uradowani, zadowoleni 
i  ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy 
w  jakikolwiek sposób przyczynili się do 
finalizacji tego dzieła” - mówiła Danuta 
Pioch, dyrektor SP w Mojuszu.

Budowa sali sportowej przy SP w  Mo-
juszu pochłonęła ponad 4 mln zł, przy 
czym ¾ tej kwoty pochodziło ze środków 
zewnętrznych, zapewnionych przez bu-
dżet Państwa Polskiego, przy szczególnym 
wsparciu wojewody Pomorskiego Dariu-
sza Drelicha.

Szef sierakowickiego samorządu – Wójt 
Tadeusz Kobiela – szczególnie podzięko-
wał Wojewodzie Pomorskiemu za jego 
dużą pomoc w  pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na różnorakie inwesty-
cje w  gminie. Podziękowania skierował 
również do Państwa Wandy i  Bogdana 
Piochów, którzy po kilkuletnich negocja-
cjach zdecydowali się przekazać ziemię 
pod budowę sali. Włodarz gminy doko-
nał przekazania obiektu i  pogratulował 
środowisku, wyrażając jednocześnie ży-
czenie, aby użytkownicy dbali o  otrzy-

mane dobro, w którym ćwiczyć będą oni 
i następne pokolenia.

Oprawa artystyczna wydarzenia była 
utrzymana w atmosferze igrzysk olimpij-
skich. Uczniowie wraz ze swoimi nauczy-
cielami, pełni radości i  wzruszenia, we-
szli na płytę boiska niczym reprezentacje 
państw na otwarcie olimpiady. Nie za-
brakło również zapalenia symbolicznego 
znicza. Przedstawiciele poszczególnych 
klas wraz z  nauczycielem wychowania 
fizycznego złożyli ślubowanie, potem re-
alizowali część artystyczną z  stylu spor-
towo – kaszubskim. Najwięcej zabawy 
było przy prezentacji „Kaszubskich nut”, 
które najpierw zaprezentowali uczniowie 
starszych klas, a potem zaprosili do niej 
wybranych gości (którym, jak na pierw-
szy raz, udało się znakomicie wywiązać 
z zadania).

Podczas uroczystości nie mogło też 
zabraknąć poświęcenia budynku, czego 
dokonał proboszcz parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w  Sierakowicach ks. Marek 
Wera, odsłonięto także tablicę upamięt-
niającą ten ważny dla szkoły dzień, na 
której wymieniono ludzi zasłużonych 
w realizacji marzeń lokalnej społeczności.

Goście licznie stawali przy mikrofonie, 
by przekazać specjalne życzenia i podzię-
kowania. Wszyscy szczególnie zaangażo-
wani w budowę sali w Mojuszu otrzymali 
z rąk uczniów i dyrektora szkoły przepięk-
ne ceramiczne kaszubskie anioły.

Dla społeczności Mojusza dzień 28 
września 2022 roku na długo pozostanie 
jednym z ważniejszych dni w życiu szkoły. 
W tym dniu spełniły się marzenia całych 
pokoleń.

Źródło: UG Sierakowice

Uroczyste oddanie do użytku nowej 
sali sportowej w Szkole Podstawowej

GMINA SIERAKOWICE | Społeczność Szkoły Podstawowej w Mojuszu obchodziła prawdziwe święto. Po latach wytrwałych oczekiwań środowiska dzięki 
działaniom władz Gminy Sierakowice spełniły się marzenia uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły, stanęła piękna, nowoczesna sala sportowa.

fo
t. 

El
w

ira
 C

ym
an



expressy.plŚroda, 26 października 2022 3

W czwartek 20 października w auli Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w  Kar-
tuzach Starosta Kartuski Bogdan Łapa 
wręczył dyplomy gratulacyjne uczniom 
i  absolwentom, tegorocznym laureatom 
Nagrody Starosty Kartuskiego. Uroczy-
stość połączono z  inauguracją kolejnego 
etapu projektu Zdolni z Pomorza. W tym 
roku z  racji jubileuszu 20-lecia, nagrodę 
w  wysokości 1200 zł przyznano wszyst-
kim 121 wnioskującym.

Nagrody Starosty Kartuskiego dla naj-
zdolniejszych uczniów z  terenu powia-
tu kartuskiego przyznawane są od 2003 
roku. Przez 20 lat wsparciem obdarowano 
ponad 1000 uczniów, przeznaczając na 
ten cel z budżetu Powiatu około miliona 
złotych.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:
Weronika Mielewczyk, Amanda La-

buda, Julia Klinkosz, Dominika Nagel, 
Paulina Czaja, Helena Bronk, Wiktoria 
Daleka, Szymon Drywa, Hanna Dułak, 
Marcelina Dułak, Aleksandra Gmurek, 
Julianna Gmurek, Jakub Goll, Paweł Je-
reczek, Konstancja Kitowska, Weronika 
Konkol, Pola Kostuch, Szymon Koszał-
ka, Szymon Kuchta, Marcel Kurjańczyk, 

Kinga Kuziemkowska, Inga Langa, Julian 
Łapa, Malwina Migawa Marta Miotk, 
Marcin Młyński, Marta Muszyńska, Do-
rota Nastała, Aleksandra Serkowska, Julia 

Slas, Julita Szczypior, Martyna Szwaba, 
Laura Wargocka, Nikodem Warmowski, 
Julia Żabińska, Anna Frankowska, Mi-
chał Jereczek, Weronika Marszalik, Grze-
gorz Pulit, Franciszek Regliński, Szymon 
Ruszkowski, Maksymilian Serkowski, 
Julia Treder, Julia Tusk, Martyna Kroczka, 
Weronika Szymańska, Julia Bukowska, 
Tomasz Bychowski, Julia Dampc, Armin 
Wilczewski, Paulina Rejter, Dominika 
Konkel, Kacper Śleszyński, Paweł Janzen, 
Oliwier Dobka, Julia Młyńska, Adriana 
Zielińska, Fabian Marszałkowski, Karoli-
na Jereczek, Wiktoria Markiewicz, Mar-
tyna Kruszyńska, Wiktoria Biernat, Daria 
Benkowska, Agata Migowska, Oliwia Ko-
stewicz,, Aleksandra Lis, Zuzanna Breza, 
Dawid Konkel, Aleksandra Toporek, Kry-
styna Bielicka, Dominika Stenzel, Szymon 
Czapiewski, Patrycja Serkowska, Kamila 
Strongowska, Wiktoria Szynszecka, Ali-

cja Penkowska, Dominik Wałaszkowski, 
Natalia Stankowska, Łukasz Gołąbek, 
Eryk Marszałkowski, Aurelia Cygert, Bła-
żej Kwidziński, Ewelina Pupacz, Mateusz 

Gołąbek, Liwia Reglińska, Bartłomiej 
Lis, Dominika Płotka, Nadia Leyk, Marta 
Wolska, Julita Hewelt, Joanna Pioch, Bar-
bara Mejna, Dominika Benkowska, Anna 
Machola, Paulina Myszk, Patrycja Hinca, 
Nikola Bronk, Diana Cichosz, Kinga Po-
brucka, Szymon Górlikowski, Aleksandra 
Klawikowska, Karolina Kizik, Wiktoria 
Rychert, Anastazja Stosik, Klaudia Ka-
mińska, Jakub Brzeski, Dawid Deyk, Ka-
rolina Puzdrowska, Magdalena Grotha, 
Julia Głodowska, Amelia Walkusz, Wiktor 
Kitowski, Katarzyna Riegel, Maciej Pa-
toka, Zofia Jońska, Paweł Wroński, Julia 
Skierka, Aleksandra Szczesna, Szymon 
Ellwart, Jakub Szulc, Izabela Dąbrowska.

Nagroda Starosty Kartuskiego jest naj-
lepszym dowodem na to, że zdecydowanie 
w powiecie nie brakuje uczniów uzdol-
nionych i zainteresowanych działalnością 
artystyczną, sportową oraz prospołeczną.

- Gratulujemy wszystkim Stypendy-
stom, jednocześnie już teraz zapraszając 
kolejnych zdolnych młodych ludzi do 
ubiegania się o stypendium w kolejnym 
roku szkolnym. - informuje Starostwo Po-
wiatowe w Kartuzach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

20. edycja Nagród Starosty 
Kartuskiego dla uzdolnionych uczniów

POWIAT | Już po raz 20. najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kartuskiego zostali uhonorowani jednorazowym stypendium.
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ŚLUBOWANIE KADETÓW
ŻUKOWO | W dniu 4 października br. odbyło się ślubowanie 27 uczniów klasy drugiej Oddziału Przygotowania Wojskowe-
go Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Żukowie.

Z ramienia Powiatu Kartuskiego w uroczysto-
ści uczestniczyli: Wicestarosta Piotr Fikus, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego 
Eugeniusz Pryczkowski oraz Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury i Promocji Jolanta Tersa.
Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, 
pod batutą komandora podporucznika Karola 
Hincy.
Należy zauważyć, że klasy mundurowe w ostat-
nich latach cieszą się dużą popularnością wśród 
młodzieży. Uczniowie zdobywają zawód, a przy 
okazji rozszerzają swoje zainteresowania.
Kierunki militarne często skracają uczniom 
drogę do służby w mundurze w dorosłym 
życiu. Wielu spośród absolwentów wybiera dla 
siebie właśnie karierę w wojsku, administracji 
państwowej i innych podmiotach związanych 
z obronnością.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Zakończyły się prace na ulicy Łąkowej 
w Przodkowie
GMINA PRZODKOWO | Za nami odbiór robót związanych z remontem ulicy Łąkowej w Przodkowie.

Prace wykonała Firma Ogólnobudowlana 
„ARAT” Krzysztof Marurat ze Staniszewa. 
Łączny koszt inwestycji to 1 445 000 zł, jest 
to pierwsze z  zadań wchodzących w  pakiet 
zadań drogowych, które uzyskały 50% dofi-

nansowanie  ze środków Rządowego Fundusz 
Rozwoju Dróg - edycja 2022 roku.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
nawierzchni drogi z kostki betonowej na od-
cinku 640 mb i powierzchni 3178 m2 z  jed-

nostronnym chodnikiem z kostki betonowej 
o  pow. 919 m2, oraz wykonanie kanalizacji 
deszczowej i  rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego.

Źródło: UG Przodkowo
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UDANA 16. EDYCJA 
TARGÓW PRODUKTÓW 
EKOLOGICZNYCH
POWIAT | Ostatnia sobota września na Rynku w Kartu-
zach upłynęła pod znakiem zdrowej, ekologicznej żyw-
ności. Nie brakowało naturalnych kaszubskich specjałów 
i dobrej zabawy.

W tym dniu trwały XVI Targi Produktów Ekologicznych, 
których w tym roku głównym organizatorem był Powiat Kar-
tuski. Współorganizatorami byli: Pomorskie Stowarzyszenie 
Producentów Ekologicznych BioPomorze, Pomorski Ośrodek 
Doradztwo Rolniczego w Gdańsku oraz Gmina Kartuzy.
Głównym założeniem organizowanej już po raz 16. imprezy 
jest promocja rolnictwa ekologicznego, certyfikowanych 
artykułów ekologicznych i zdrowego sposobu odżywiania. 
Na kilkunastu stoiskach można było nabyć płody rolne 
i produkty pochodzące z certyfikowanych gospodarstw 
ekologicznych, sery, a także miód i kosmetyki naturalne.
Swoje specjały proponowały również członkinie Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu powiatu. Na ich stoiskach można było 
zaopatrzyć się pyszne ciasta, przetwory i inne znakomitości.
W powiatowym konkursie na „najładniejsze stoisko wysta-
wiennicze” zdecydowaną większością głosów innych wystaw-
ców zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Miechucina.
W programie zaplanowane były animacje dla najmłodszych 
i wyjątkowy koncert zespołu Słowiańska Dusza. To mię-
dzynarodowy zespół, w którym występują artyści z Polski, 
Ukrainy i Białorusi. W Kartuzach zaśpiewali znane wszystkim 
polskie utwory, jak również ukraińskie.
XVI Targi Produktów Ekologicznych na kartuskim Rynku 
bez wątpienia były okazją do miłego i smacznego spędzenia 
czasu na świeżym powietrzu.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Droga łącząca 
węzeł Miszewo 
z lotniskiem
ŻUKOWO | Jednym z fragmentów powstającej Obwodnicy Metro-
politalnej Trójmiasta będzie węzeł w Miszewie.

Z  tego miejsca w  kierunku Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy 
poprowadzi nowa droga. Którędy? Odpowiedź na to pytanie da Stu-
dium Korytarzowe.

Jak podaje Samorząd Województwa Pomorskiego: „Na terenach 
wokół lotniska prężnie rozwijają się firmy transportowe, logistycz-
ne i produkcyjne. A w Baninie czy Miszewie powstają kolejne osie-
dla. Nowe rozwiązania drogowe są niezbędne. Planowana arteria 
pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z  zamieszkałych terenów 
Banina, ale również da możliwość utworzenia nowych terenów in-
westycyjnych.”

W Żukowie odbyło się m.in. spotkanie, podczas którego samorzą-
dowcy z  Pomorza podpisali list intencyjny w  sprawie współpracy 
przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej.

- Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta sama w sobie da nam – 
mieszkańcom gminy Żukowo – bardzo dużo. Jeśli jednak dołoży-
my do jej najważniejszych fragmentów drogi dojazdowe, wszystko 
składać się będzie w  spójną całość – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. - Korki zostaną zredukowane do minimum, a  kie-
rowcom będzie się podróżowało tędy dużo bezpieczniej i bardziej 
komfortowo. Niezwykle istotna jest też kwestia ochrony powietrza, 
a tym samym zdrowia naszych Mieszkańców.

Źródło: UG Żukowo
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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
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5 października Starosta Kartuski Bog-
dan Łapa wraz z  Wicestarostą Piotr Fi-
kus, w  obecności Skarbnika Powiatu 
Zofii Walkowiak podpisali umowy z wy-
konawcą - firmą ELWOZ Sp. z oo. na bu-
dowę hali widowiskowo-sportowej wraz 
z  łącznikiem na potrzeby Zespołu Szkół 
Zawodowych i  Ogólnokształcących 
w  Żukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 
1 w Żukowie.

Na spotkaniu obecny był także bur-
mistrz Gminy Żukowo Wojciech Kan-
kowski, Członek Zarządu Powiatu Kar-
tuskiego Iwona Formela oraz Dyrektor 
ZSZiO w Żukowie Gabriela Kowalska.

Jak podkreślił Bogdan Łapa Starosta 
Kartuski: „O realizację tej kluczowej dla 
Mieszkańców Powiatu, a  szczególnie 
Gminy Żukowo inwestycji zabiegałem 
od wielu lat. Dziś możemy z  dumą po-
wiedzieć, że już wkrótce ostatnia z  ist-
niejących powiatowych szkół ponad-
podstawowych będzie mogła szczycić 
się własną salą widowiskowo-sportową. 
Cieszę się, że dzięki współudziale Sa-
morządu Gmina Żukowo budowa tego 
kompleksu, który będzie odpowiadał na 
potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych 
i  Ogólnokształcących w  Żukowie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie, sta-

je się realna”.
Na budowę hali widowiskowo-sporto-

wej uzyskano dofinansowanie w  kwocie 
9.870.994,37 zł z  Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych (edycja II), natomiast 
pozostała część w 50% (tj. 1.498.454, 31 
zł) pokrywana przez Powiat Kartuski 
i w 50% przez Gminę Żukowo.

Na realizację budowy łącznika tak-
że uzyskano dofinansowanie w  kwocie 
4.236.548,53 zł z  Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (edycja II), natomiast po-
została część zostanie w całości pokryta 
przez Powiat Kartuski.

Łączna kwota pozyskanego dofinanso-
wania to ponad 14 mln złotych.

Realizacja tych inwestycji będzie moż-
liwa dzięki dobrej kooperacji z  Gminą 
Żukowo. W ramach przygotowania zada-
nia do realizacji Gmina Żukowo w 2021 
roku sfinansowała także 50% wartości 
kosztów opracowania dokumentacji 
projektowej, ponadto będzie pokrywać 
proporcjonalnie koszty nadzorów (inwe-
storskiego, autorskiego, archeologiczne-
go) niezbędnych dla realizacji zadania, 
co powoduje, że całkowity szacunkowy 
wkład Gminy Żukowo w realizację zadań 

będzie wynosił: 1.586.576,00 zł.
Hala sportowa będzie wykorzystywa-

na do prowadzania zajęć wychowania 
fizycznego w ramach godzin lekcyjnych 
oraz zajęć pozalekcyjnych, a dodatkowo 
będą organizowane w niej imprezy śro-
dowiskowe o charakterze rekreacyjnym 
czy wydarzenia widowiskowo-estrado-
we.

Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, związanych z  korzysta-

niem z obiektów sportowych, które służą 
wypoczynkowi, rekreacji oraz stanowią 
miejsce spędzania wolnego czasu.

Projektowana hala będzie obiektem 
parterowym o  wymiarach 27,84 x 44,94 
m, połączonym północną ścianą szczy-
tową z nowym łącznikiem (budowa łącz-
nika – etap I). Trybuna w hali sportowej 
pomieści 200 osób. Sama hala połączona 
będzie ze szkołami łącznikiem, który do-
datkowo będzie zawierał pomieszczenia 

o charakterze edukacyjnym na potrzeby 
szkół. Zakłada się utworzenie komuni-
kacji wraz z  klatką schodową, szatnią, 
pomieszczeniami edukacyjnymi i wielo-
funkcyjnymi. Łącznik o wymiarach 17,74 
x 21,37 m będzie posiadał 4 kondygnacje.

Łączna wartość inwestycji to prawie 19 
mln zł, a termin wykonania zamówienia 
dla obu zadań to 15 miesięcy od daty za-
warcia umowy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Szkoły ponadpodstawowe będą 
posiadały sale widowiskowo-sportowe!

ŻUKOWO | Inwestycja ta była wyczekiwana już od kilku lat. Dzięki wieloetapowej współpracy plany staną się rzeczywistością.
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We wtorek 18 października Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa, Wicestarosta 
Piotr Fikus oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Kartuskiego Mieczy-
sław Woźniak wspólnie z Wojewodą 
Pomorskim Dariuszem Drelichem uro-
czyście otworzyli rozbudowaną drogę 
powiatową nr 1920G na odcinku 
Stężyca-Gołubie oraz wyremontowa-
ny odcinek drogi powiatowej nr 1915G 
Szklana-Borzestowo.
Na realizację obu zadań Powiat 
Kartuski pozyskał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg - na rozbudowę 4,5-kilometro-
wego odcinka drogi Stężyca-Gołubie 
w wysokości 4.488.213,00 zł, przy cał-
kowitej wartości robót budowlanych 
opiewających na kwotę 9.345.458,22 
zł przy pomocy finansowej gminy 
Stężyca w wysokości 750 000,00 zł, 
oraz na remont prawie 4- kilometro-
wego odcinka drogi Szklana-Borze-
stowo w wysokości 2.317.973,00 zł. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 
4.761.001,28 zł.
Na otwarciu obecni byli m.in. Czło-
nek Zarządu Andrzej Leyk, Sekretarz 

Gminy Stężyca, Radna Powiatu Ewa 
Borzestowska, Zastępca Wójta Stężycy 
Katarzyna Rynkiewicz, Wójt Gminy 
Sierakowice Tadeusz Kobiela oraz Wójt 
Gminy Chmielno Michał Melibruda.
Jak powiedział Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa: „Wierzę, że sukcesywne 
inwestycje drogowe służą nie tylko 
poprawie komfortu życia naszych 
mieszkańców, ale też zwiększeniu 
potencjału turystycznego i rekreacyj-
nego naszego powiatu”.
Źródło: Starostwo Powiatowe
w Kartuzach

POWIAT KARTUSKI POWIĘKSZA SKALĘ 
WYREMONTOWANYCH DRÓG O KOLEJNE KILOMETRY
POWIAT | Nowe odcinki dróg zostały udostępnione do ruchu, ułatwiając tym samym przemieszczanie się po terenie powiatu.

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Akcja 
Krwiodawstwa
ŻUKOWO | Więcej oddanej krwi to więcej uratowanych ludzi, więcej 
operacji ratujących życie, więcej radości, że ktoś jest jeszcze z nami.

Każdy może się do tego przyczynić. Ci co mogą i ci co nie mogą odda-
wać krwi. Jedni oddając, a drudzy wspierając informacyjnie, motywu-
jąc, mobilizując innych do oddawania krwi.

Akcję Krwiodawstwa w Żukowie odbędzie się 5 listopada 2022 od go-
dziny 9.00 do 13.00, ul. Gdańska 59A przy aptece.

Źródło: UM Żukowo

Dodaj ogłoszenie
w naszej gazecie!

Skontaktuj się:

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

expressy.pl
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Podczas gali wyróżniono dyrektorów oraz nauczy-
cieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kar-
tuski. Starosta Kartuski Bogdan Łapa podziękował za 
podejmowanie pedagogicznego trudu, dbanie o wyso-
ki poziom nauczania, kształtowanie postaw i wartości 
sprzyjających właściwemu wychowaniu młodzieży.

Jak podkreślił: „Święto Edukacji to czas refleksji nad 
rozwojem oświaty i jej jakością, nad teorią i prakty-
ką kierowania szkołą. Obok podsumowań, zbierania 
owoców wychowawczej i dydaktycznej pracy wszyst-
kich włączonych w ten proces, dyrektor szkoły doko-
nuje też zwykle oceny własnego zaangażowania. Od-
powiada sobie na pytanie, czy sprostał wyzwaniom: 
próbuje przewidzieć, z czym jeszcze przyjdzie mu się 
zmierzyć. W odczuciu społecznym, ale i w myśl prawa, 
dyrektor jednostki jest postacią kluczową i szczególnie 
docenianą z punktu widzenia miejsca, jakie jest mu 
w niej przypisane i roli, jaką odgrywa. Dzisiaj zatem 
z prawdziwą satysfakcją pragnę wyrazić mój szacunek 
i podziękowanie za całoroczny nadzór i wysokie po-
czucie odpowiedzialności za działanie placówek, za 
kształtowanie korzystnych warunków do nauki oraz 
wychodzenie naprzeciw potrzebom edukacyjnym 
uczniów. Szczególnie wysoko oceniam współpracę i 
działania na rzecz innych, podejmowanie strategicz-
nych, przemyślanych decyzji co do kierunku rozwoju 
Szkoły. Wielką umiejętnością jest też mądre wspiera-
nie aktywności i rozwoju zawodowego nauczycieli, co 
pozwala rozumieć instytucję oświatową jako społecz-
ność uczących się oraz wykorzystywać wszystkie do-

stępne środki, w tym projektowe, na rzecz podniesie-
nia jakości pracy i rangi szkoły”.

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Kartuski:

Alicja Bieńczyk - Zespół Szkół Technicznych w Kar-
tuzach, Maria Mejer-Kobiela - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Kartuzach, Grażyna Maczulis - Zespół 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, 
Gabriela Kowalska- Zespół Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Żukowie, Kazimierz Klas - Powiato-
wy Zespół Szkół w Przodkowie, Grzegorz Machola - Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Beata 
Kramp - Powiatowy Zespół Szkół w Somoninie, Hanna 
Kuchta - Zespół Kształcenia i Wychowania Specjalne-
go w Kartuzach, Barbara Bulczak - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Żukowie, Marzena Krefta - 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach.

Nagrodzeni nauczyciele:
Renata Rybakowska, Beata Paczoske, Alicja Drze-

wiecka, Joanna Kazana, Kamila Sirocka, Edyta Janu-
szewska, Alina Michna, Alicja Szlas, Marzena Na-
ubauer, Katarzyna Gmurek, Anna Labuda, Katarzyna 
Gregorowicz, Sławomir Bruniecki, Włodzimierz Lesz-
kowski, Jolanta Recław, Natalia Knapik.

Uroczystość uświetnił występ Amelii Fularczyk – 
uczennicy pani Anny Baranowskiej-Bober z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J.Paderewskiego 
w  Kartuzach. Akompaniowała pani Marta Zawada-
-Żychlińska.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Powiatowa 
uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji 
Narodowej
POWIAT | 12 października w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koby-
sewie odbyło się powiatowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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INWESTUJĄ NIE TYLKO W DROGI, ALE RÓWNIEŻ 
W BUDOWĘ NOWYCH LINII KOLEJOWYCH
POWIAT | W dniu 5 września br. Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus spotkał się z Dyrekto-
rem PKP PLK S. A. Andrzejem Osipów w sprawie planowanych połączeń kolejowych.

Spotkanie, w którym uczest-
niczył również Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Andrzej Puzdrowski, miało 
charakter roboczy i poświę-
cone było głównie linii kolejo-
wej nr 201 odcinek Kościerzy-
na – Gdynia Główna. Obecnie 
realizowane są dwa kontrakty 
na roboty budowlane:
- Tzw. Bajpas Kartuski czyli 
przygotowanie linii 234 Ko-
koszki – Stara Piła oraz 229 

Stara Piła – Glincz dla pełnienia funkcji trasy objazdowej z Gdańska do Kartuz na czas 
modernizacji linii 201 oraz docelowo jako alternatywne połączenie Kaszub z Trójmiastem.
- Modernizacji linii 229 Glincz – Kartuzy, z przebudową stacji Kartuzy i budową nowego 
odcinka linii 214 (tzw. pętla Kartuska) w celu poprawy przepustowości stacji.
Z informacji otrzymanych wynika że, dla modernizacji linii 201 prace projektowe w więk-
szości się zakończyły. Pozyskiwane są decyzje administracyjne. Realizacyjnie odcinek 
LK201 Kościerzyna – Gdynia Główna będzie podzielony na trzy kontrakty:
A – Kościerzyna – Somonino LK201 i Somonino – Kartuzy LK214 – obecnie trwa postę-
powanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Planowane rozpoczęcie prac 
w I półroczu 2023 r., zakończenie w II połowie 2026 r.
B – Somonino – Gdańsk Osowa LK201 – planowane wszczęcie postępowania w 2022 r. 
rozpoczęcie prac II połowa 2023 r., zakończenie I połowa 2027 r. 
C – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna LK201 – planowane wszczęcie postępowania I poło-
wa 2023, rozpoczęcie prac I połowa 2024 r., zakończenie II połowa 2027 r.
W ramach prac przewidziana jest dobudowa drugiego toru na odcinku Kościerzyna – 
Gdańsk Osowa i trzeciego Gdańsk Osowa – Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana, moderni-
zacja stacji i przystanków kolejowych, elektryfikacja linii kolejowej.
- Bardzo dziękuję Dyrektorowi Andrzejowi Osipów za wsparcie przy modernizacji linii ko-
lejowej nr 201, która znacząco przyczyni się do dynamicznego rozwoju Ziemi Kaszubskiej 
oraz Portu Morskiego w Gdyni. - odpowiada Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Na spotkaniu obecni byli: Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela 
oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kartuzach Grzegorz Mikiciuk.

Środki zostały przyznane w ramach „Progra-
mu wyrównywania różnic miedzy regionami 
III” następującym jednostkom:

- Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” 
w  Starkowej Hucie (gm. Somonino) na pro-
jekt pn. „Zakup mikrobusu dostosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych w  OREW 
Pierszczewo” - w wysokości 120.000,00 zł,

- Pomorskiemu Stowarzyszeniu Charytatyw-
nemu na Rzecz Pomocy Społecznej w Nowych 
Łosienicach (gm. Stężyca) na projekt pn.: „Za-
kup samochodu „mikrobusu” 9-cio osobowego 

przystosowanego do przewozu osoby na wózku 
inwalidzkim dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej im. Św. Antoniego w Łosienicach” - 
w wysokości 108.864,90 zł,

- Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej na projekt 
pn.: „Mobilny wychowanek ośrodka rewalida-
cyjno-wychowawczego w Szklanej” - w wysoko-
ści 120.000,00 zł,

- Gminie Chmielno – na projekt pn.: „Bez-
pieczne warsztaty. Remont dachu na budynku 
WTZ, modernizacja podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych wraz z wejściem głównym, przed-
sionkiem i  klatką schodową oraz poszerzenie 
parkingu” - w wysokości 160.000,00 zł.

Łączna wartość pomocy ze środków PFRON 
wynosi 508.864,90 zł.

- Dziękuję wszystkim, którzy w  codziennej 
pracy przyczyniają się do polepszenia warun-
ków życia osób ze szczególnymi potrzebami, 
które wymagają od nas pomocy i  szczególnej 
troski. W naszym powiecie działają trzy Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, które wciąż się rozwija-
ją, dodatkowo działa powiatowy Środowiskowy 
Dom Samopomocy w  Kobysewie, który jest 
swojego rodzaju nowym. Widzimy, że ten kieru-
nek okazał się być bardzo potrzebny i pozytyw-
nie odbierany, gdyż na 30 planowanych miejsc, 
już w tej chwili mamy nadkomplet. Zapewniam, 
że zawsze będziemy pomagali w  aplikowaniu 
o  środki przyczyniające się do realizacji celów 
polityki społecznej - przekazał Starosta kartuski 
Bogdan Łapa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Umowy na dofinansowanie 
ze środków PFRON
POWIAT | 7 października Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus podpisali 
umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu 3 pojazdów przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych oraz na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowych w Chmielnie.

W  imieniu Starosty Kartuskiego 
nagrodę odebrała Aleksandra Ko-
zioł – Dyrektor Wydziału Zdrowia, 
Bezpieczeństwa i  Współpracy z  Orga-
nizacjami Pozarządowymi Starostwa 
Powiatowego w  Kartuzach. W  związ-
ku z  przyznanym wyróżnieniem nasz 
Powiat uzyskał tytuł Nowego Lidera 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy.

Samorządowy Lider to konkurs, któ-
rego celem jest aktywizacja jednostek 
samorządu terytorialnego w  zakresie 
realizacji programów zdrowotnych oraz 
popularyzacja samorządowych działań 
w dziedzinie profilaktyki grypy.

Konkurs ma za zadanie wytypować te 
samorządy, które podejmują aktywne 
działania podnoszące świadomość Po-
laków, a w konsekwencji ograniczające 
medyczne, społeczne oraz gospodarcze 
skutki zachorowań na grypę.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Powiat z tytułem „Samorządowego Lidera”
POWIAT | 22 września 2022 r. w Warszawie podczas Dorocznej Debaty Ekspertów Flu&COVID-19 
Forum 2022 organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, Powiat Kartuski 
został wyróżniony za całokształt działań zrealizowanych w ubiegłym roku w zakresie promocji szczepień 
przeciw COVID-19 i grypie.
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NAJLEPSI ABSOLWENCI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W 2022 ROKU
GMINA SIERAKOWICE | Po raz czternasty zostały przyzna-
ne nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Sierakowice.

Nagrody wręczono podczas sesji Rady Gminy. Uczniom 
towarzyszyli dumni z ich osiągnięć rodzice oraz Dyrek-
tor SP nr 1 w Sierakowicach Agata Tarasiuk. To właśnie 
absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy 
w Sierakowicach zostali nominowani i nagrodzeni.
Do konkursu dyrektorzy szkół zgłaszają absolwentów, 
którzy podczas nauki na poziomie szkoły podstawowej 
w klasach VI-VIII w każdym semestrze oraz na koniec każ-
dego roku szkolnego otrzymali średnią ocen co najmniej 
5.0, a także wykazali się osiągnięciami w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych 
i zawodach sportowych. Ideą konkursu jest promowanie 
zdolnych uczniów, motywowanie ich do osiągania jak naj-
lepszych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu. Innym, 
nie mniej istotnym celem tego konkursu jest budzenie 
wśród uczniów świadomości, że ich sukcesy są dostrzega-
ne i nagradzane przez szkolną i lokalną społeczność.
Do komisji oświaty, zdrowia i pomocy społecznej Rady 
Gminy wpłynęły 2 akty nominacji. Komisja rozpatrzyła 
wnioski i zgodnie z regulaminem konkursu nagrodziła obu 
nominowanych absolwentów. Jak poinformowała Bogumiła 
Okroj, przewodnicząca komisji, najlepszym absolwentem 
szkoły podstawowej został Maksymilian Lejk, natomiast 
Amelia Płotka otrzymała wyróżnienie.
Nagrody i wyróżnienia podczas sesji w ostatnich dniach 
września wręczyli: wójt Tadeusz Kobiela, radna Bogumiła 
Okroj oraz przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kucz-
kowski.
- Nagrodzonym absolwentom, ich rodzicom oraz dyrektor 
SP nr1 w Sierakowicach składamy serdeczne gratulacje! - 
składa Urząd Gminy w Sierakowicach.
Źródło: UG Sierakowice

fot. Elwira Cyman
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Powiat kartuski reprezentowało KGW 
z  Łyśniewa Sierakowickiego. Koła 
demonstrowały swoje umiejętności 
w  pięciu konkurencjach. Uczestniczki 
zaprezentowały przygotowaną wcze-
śniej potrawę z  produktów mięsnych, 
a  także pokazały przygotowane wcze-
śniej tablice o  historii przydrożnych 
krzyży i  kapliczek w  ich miejscowo-
ściach.

Wielką atrakcją był pokaz mody. 
Uczestniczki pochwaliły się uszytymi 

przez siebie kreacjami wprost „Z  mor-
skiej toni”. Było co podziwiać. Koła za-
prezentowały także scenki kabaretowe 
pn. „Czy kuma słyszała, że...”, a  także 
zaśpiewały piosenki z  inscenizacją pn. 
„Śpiewać każdy może”. Swoje talenty 
w Żukowie prezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z: Borowego Młyna, Nadzieje-
wa, Skowarcza, Łyśniewa Sierakowickie-
go, Marynowa, Gnieżdżewa, Morzesz-
czyna, Kaczkowa, Wysokiej i  Mikołajek 
Pomorskich.

WYNIKI:
• Grand Prix Turnieju - KGW Skowarcz 

(gmina Pszczółki, pow. gdański)
• Produkt tradycyjny - KGW Nadziejewo 

(gmina Czarne, pow. człuchowski)
• Moda „z morskiej toni” - KGW Gnież-

dżewo (gmina Puck, pow. pucki)
• Scenka kabaretowa - KGW Łyśniewo 

Sierakowickie (pow. kartuski)
• Śpiew - KGW Wysoka (gm. Bobowo, 

pow. starogardzki)
źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
Województwa Pomorskiego

POWIAT | Dnia 15 października br. w Żukowie odbył się XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Wo-
jewództwa Pomorskiego.
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Po słabym występie, w którym Kartuzia-
nie ustępowali niemal w każdym elemen-
cie gry, niebiesko-biało-czarni wysoko 
ulegli gościom aż 1:5 (1:2). Bramki w tym 
spotkaniu strzelali Nowak, Milachowski, 
Pawlak, Bartkowiak oraz Skrobosiński dla 
Polonii a honorowe trafienie dla Cartusii 
zaliczył Jakub Poręba.

Mecz mógłby się zupełnie inaczej po-
toczyć, gdyby w  6 minucie spotkania 
napastnik Cartusii Michał Marczak wy-
korzystał 200 procentową sytuację do 
zdobycia bramki. Tymczasem po wrzutce 
piłki przez Marcina Porębę z rzutu rożne-
go, futbolówka odbita przypadkowo przez 
stojącego w  polu bramkowym obrońcy 
Polonii spadła prosto pod nogi Michała 
Marczaka, który przez nikogo nie atako-
wany, mając przed sobą tylko bramkarza, 
z 3 metra uderzył mocno, ale niestety wy-
soko nad poprzeczką. Tylko on sam wie, 
jak nie strzelił bramki w tej sytuacji. Nie-
stety w kolejnej już akcji goście zdobywają 
bramkę i od 7 minuty prowadzili 1:0.

W 11 minucie meczu goście mogli pod-
wyższyć prowadzenie, ale sytuacji sam 
na sam nie wykorzystał Krystian Pawlak, 

który przejął piłkę po tym jak na śliskiej 
murawie poślizgną się stoper Cartusii 
Dawid Szałecki. Na szczęście wbiegając 
w  pole karne napastnik Polonii przegrał 
pojedynek z bramkarzem Cartusii.

W 23 minucie spotkania piłkarze Cartu-
sii wykonywali rzut wolny spod linii bocz-
nej boiska. Dorzucona przez stałego egze-
kutora stałych fragmentów gry Marcina 
Porębę w pole karne Polonii piłka wybita 
została przez obrońców gości, którzy od 
razu przeszli do szybkiego kontrataku. 
Piłkę na połowie Cartusii przejął Bartosz 
Bartkowiak, który minął próbującego 
odebrać mu futbolówkę Oliwiera Dobek 
i w sytuacji sam na sam uderzył z 16 me-
tra, ale na szczęście kolejny raz obok słup-
ka. W  27 minucie w  końcu Kartuzianie 
przeprowadzili ładną akcję i doprowadzili 
do remisu 1:1.

Niestety ze zdobycia bramki niebiesko-
-biało-czarni nie cieszyli się zbyt długo, 
albowiem już 2 minuty później piłkarze 
Polonii rozklepali defensywę Cartusii 
i z bliskiej odległości piłkę do siatki Cartu-
sii wepchnął Klaudiusz Milachowski wy-
prowadzając Polonię na prowadzenie 2:1.

Druga połowa rozpoczęła się obiecu-
jąco dla Cartusii. Już w  48 minucie me-
czu mocno dorzucona z  rzutu wolnego 
z okolic linii bocznej pola karnego Polonii 
w  kierunku bramki piłka przez Marcina 
Porębę została uderzona głową przez ka-
pitana Cartusii Krzysztofa Iwanowskiego, 
ale niestety przeleciała o centymetry nad 
poprzeczką. W  54 minucie meczu Kar-
tuzianie przeprowadzili ładną zespołową 
akcję rozpoczętą przez Marcina Porębę, 
który ze środka boiska zagrał do boku, do 

swojego kuzyna Jakuba a  ten od razu do 
znajdującego się w polu karnym Macieja 
Dampca, który zagrał piłkę przed bramkę 
do Michała Marczaka. Napastnik Cartusii 
przyjął futbolówkę i wycofał ją na 16 metr 
do nadbiegającego Mateusza Treli, który 
w dogodnej sytuacji uderzając na bramkę 
nieczysto trafił w piłkę a ta odbita od jed-
nego z  obrońców gości poleciała na róg. 
Minutę później goście niestety prowadzili 
już 3:1. W 65 minucie goście po płaskim 
strzale z  18 metra Bartosza Bartkowiak 
wychodzą na prowadzenie 4:1 i  totalnie 
podcinają skrzydła Cartusii. Niestety 
w  sytuacji tej kolejny raz bardzo bierną 
postawą wykazali się defensorzy Cartusii, 
którzy dali się w dziecinny sposób ograć 
gościom. Jakby tego było mało w 69 mi-
nucie goście ustalają wynik meczu pod-
wyższając prowadzenie na 5:1 po pięknym 
strzale w okienko z 17 metra Piotra Skro-
bosińskiego.

W  76 minucie meczu po ładnej, indy-
widualnej akcji Michała Marczaka w polu 
karnym gości, który w  sytuacji sam na 
sam został sfaulowany przez jednego 
z  obrońców, sędzia główny dyktuje rzut 
karny dla Cartusii. Do „jedenastki” pod-
szedł Krzysztof Iwanowski, który zwykle 
wykorzystuje te sytuacje, ale tym razem 
się pomylił i  uderzył zbyt lekko a  bram-
karz gości wyczuł intencję strzelca i obro-
nił ten strzał wybijając piłkę na róg. W do-
liczonym czasie gry rozmiary porażki 

mógł jeszcze zmniejszyć Oliwier Dobek, 
ale jego strzał głową z bliskiej odległości 
przeleciał nad bramką. Do końca spotka-
nia wynikł nie uległ już zmianie i wysoka 
porażka Cartusii stała się faktem.

Reasumując spotkanie należy przyznać, 
że mecz ten zasłużenie wygrali goście ze 
Środy Wielkopolskiej, którzy  byli bar-
dziej zdeterminowali, lepiej zorganizo-
wani w każdej formacji i swoją dobrą grą 
obnażyli wszelkie braki niebiesko-biało-
-czarnych.

Składy drużyn:
Cartusia: Prokopenko- Dampc, Szałec-

ki, Iwanowski, Kopania (64’ Matejek)- Po-
ręba J. (74’ Parulski), Dobek, Kucher (64’ 
Zelenevych), Poręba M., Trela- Marczak;

Rez.: Michalak- Tomczak, Garbacik, Ze-
lenevych, Parulski, Tandecki, Matejek;

Polonia: Frąckowiak- Wujec (83’ Ma-
ślanka), Buczma, Giełda, Pawlak, Bart-
kowiak (83’ Rosiak), Nowak (78’ Janoś), 
Kluczyński (67’ Kultys), Milachowski (78’ 
Łasocha), Skrobosiński, Walczak;

Rez.: Janczar- Rosiak, Maślanka, Łaso-
cha, Kultys, Janoś;

Bramki:
0:1 Nowak (7’), 1:1 Poręba J. (27’), 1:2 

Milachowski (29’), 1:3 Pawlak (55’), 1:4 
Bartkowiak (65’), 1:5 Skrobosiński (69’);

Kartki:
Cartusia: Kucher (ż), trener Cecherz (ż);
Polonia: Pawlak (ż), Giełda (ż);
źródło: cartusia1923.pl
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Cartusia 1923 Kartuzy – Polonia 
Środa Wlkp.

PIŁKA NOŻNA | Pechowa okazała się 13 kolejka rozgry-
wek III ligi, w której piłkarze Cartusii 1923 Kartuzy podej-
mowali na własnym boisku wyżej notowaną (5 miejsce 
w tabeli) Polonię Środa Wielkopolska.

Zrobiłeś 
ciekawe ujęcie?

Wyślij je na nasz
adres mailowy

czytelnicy@expressy.pl
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Srebro w finałach wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci i Młodzieży
SZTAFETA | W Gdyni odbyły się finały wojewódzkie 51. Igrzysk Dzieci oraz 24. Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Po rywalizacjach na szczeblach 

gminnym i  powiatowym, w  fina-
łach wojewódzkich gminę Kartuzy 
reprezentowały 3 grupy wiekowe: 
w  zespołach dziecięcych dziewczęta 
i  chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w  Kartuzach oraz w  grupie mło-
dzieży - dziewczęta ze Szkoły nr 5 
w Kartuzach.

Ostatecznie dziewczęta z  „Jedynki” 
w  Igrzyskach Dzieci zajęły wysokie 
4. miejsce, natomiast chłopcy zdobyli 
srebrny medal. Natomiast w  Igrzy-
skach Młodzieży dziewczyny z „Piątki” 
wywalczyły bardzo dobre 7. miejsce.

Źródło: UM KartuzyŹródło: GKS 
Cartusiafo
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Z uwagi na liczny udział żaglówek, wy-
darzenie podzielono na II etapy. W pierw-
szej – zorganizowanej 24-25 września – na 
wodach jeziora Brodno Wielkie ścigali się 
młodzi żeglarze klas Optimist i  Cadet, 
oraz niedzielnym vip rejsem o  Puchar 
Starosty, w  którym rywalizacja odbyła 
się w  kategorii Open jachtów wielooso-
bowych, podczas których rywalizowało 
ponad 100 zawodników.

Tradycją Żeglarskiego Pucharu Kaszub 
stały się Regaty VIP Rejs o  Puchar Sta-
rosty Powiatu Kartuskiego. W  tym roku 
wygrała załoga Krzysztof Ciemny i Anto-
ni Ciemny. Na 2 miejscu uplasowała się 
załoga Jan Romańczuk i  Piotr Madeja. 3 
miejsce wywalczyła załoga Krystian Po-
trykus, Ireneusz Duszyński i  Agnieszka 
Kowalska -Potrykus. W regatach wystar-
towało 9 załóg.

Tego weekendu również rywalizowały 
na poziomie sportowym w Mistrzostwach 
Pomorza Cadety, w  ramach wydarzenia 
PFS. Mistrzami Pomorza w  klasie Cadet 
zostali Patryk Ulaczyk i Maciej Dowbusz 
z UKŻ Lamelka Kartuzy.

Natomiast w  konkurencji VIII Żeglar-
skiego Pucharu Kaszub zwycięzcami zo-
stali:

klasyfikacja dziewczyn: 1 Anna Łyczko 
Wiktoria Krauza - Żuks Stężyca; 2 Agata 
Marcinkowska Marika Goliwąs - UKS 

Wodniacy; 3 Paulina Schutz Marta Pian-
kowska- UKS Wodniacy,

klasyfikacja chłopcy: 1 Patryk Ulaczyk 
Maciej Dowbusz - UKŻ Lamelka Kartu-
zy; 2 Jakub Klasa Igor Chabowski - ŻUKS 
Stężyca; 3 Filip Nowak Stanisław Kitowski 
- UKŻ Lamelka Kartuzy.

W  miniony weekend 22 październi-
ka w  Złotej Górze koło Kartuz odbyła 
się druga część XVI Mistrzostw Kartuz. 
Do rywalizacji przystąpiły grupy Open 
i  Open U24 jachtów wieloosobowych. 
W  grupie Open pierwsze miejsce zajęli 
Leszek Szczepkowski – sternik i  Antoni 
Szczepkowski (UKS Wodniacy Garczyn). 
Drugą lokatę zajęła załoga Andrzej Mań-
czak – sternik, Jacek Karolczak i  Justyna 
Mańczak (UKS Wodniacy Garczyn/UKS 
Damroka), a  trzecią Krystian Potrykus – 
sternik, Ireneusz Duszyński i  Agnieszka 
Potrykus (UKŻ Lamelka Kartuzy).

W  grupie Open U24 najlepsza okazała 
się załoga z klubu Wiking Kamienica Kró-
lewska: Michał Damps – sternik, Dariusz 
Damps i  Dawid Woźniak. Kolejne dwa 
miejsca zajęły teamy z ŻUKS Stężyca – Ja-
kub Klasa – sternik, Anna Łyczko, Jan Ci-
miengo i Ignacy Rambowski oraz Maciej 
Bicki – sternik, Igor Chabowski, Hanna 
Wasilewska i Aaron Wagner.

Odbyła się również sklasyfikowana od-
dzielnie na Marinerach o  „Puchar Sta-

rosty Powiatu Kartuskiego i  Burmistrza 
Kartuz” w  ramach XVI Mistrzostw Kar-
tuz. W  rywalizacji startowała młodzież 
U-24, m.in. uczestnicy Pomorskich Żagli 
Wiedzy realizowanych w  gminie Kartu-
zy . W  regatach wystartowało 6 jachtów 
i  30 uczestników z  Kartuz i  Kościerzyny 
w ramach popularyzacji żeglarstwa w woj. 
Pomorskim.

1 miejsce UKS Garczyn Agata Mar-
cinkowska, Kinga Narloch, Maks Meier, 
Malwina Zimnermann, Zuzanna Fele-
skowska.

2 miejsce UKŻ Lamelka Kartuzy Maciej 

Dowbusz, Michał Pawela, Aleksander 
Konkel, Syriusz Baranowski, Jakub Młyń-
ski, Paweł Kajeta.

3 miejsce UKŻ Lamelka Kartuzy Karoli-
na Pobłocka, Amelia Wica, Alan Gojtow-
ski, Nikola Pawela, Bartek Szlija.

W  ramach imprezy odbyły się także V 
Regaty Oldboyów na jachtach klasy Opti-
mist. Pierwsze miejsce w klasyfikacji 40+ 
zajął Krzysztof Ciemny, drugie Tomasz 
Frołowicz, a  trzecie Jan Romańczuk. 
W  klasyfikacji generalnej i  kategorii do 
U40 zajął Paweł Kajeta, który zwyciężył 
we wszystkich trzech przeprowadzonych 

wyścigach. Drugi był Hubert Kurjańczyk, 
a na trzeciej lokacie uplasowała się Justy-
na Mańczak.

Puchary, medale i dyplomy wręczył Vice 
Starosta Powiatu Kartuskiego Piotr Fikus 
i sędzia regat Roman Chyła.

Organizatorem wydarzenia był UKŻ 
Lamelka Kartuzy we współpracy z  Po-
morską Federacją Sportu, Kartuskim 
Centrum Kultury i przy wsparciu Pomor-
skiego Związku Żeglarskiego. Starosty 
Powiatu Kartuskiego i Burmistrza Kartuz. 
Komandor regat – Hanna Kajeta.

źródło: Hanna Kajeta
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XVI Mistrzostwa Kartuz zakończone
ŻEGLARSTWO | Ponad 160 zawodników rywalizowało 
na jeziorze Brodno Wielkie w XVI Mistrzostwach Kartuz, 
o Puchar Starosty Kartuskiego.

Ostatni weekend był pracowity dla 6 zawodni-
ków i zawodniczek CARTUSII. Przedstawiciele 
klubu ścigali się w dwudniowych zawodach, 
w których startowało 454 pływaków z 34 
klubów Polski.
Doskonale spisali się reprezentanci Cartusii 
zdobywając 13 medali w zawodach.
Świetną formą wykazali się Wiktor Słabek i Li-
dia Tomczuk, którzy oprócz zdobytych medali 
wywalczyli miejsca na podium w klasyfikacji 
generalnej za 3 najlepsze starty wg. punktacji 
FINA.
Pięciu z sześciu Kartuskich pływaków star-
towało w finałach konkurencji sprinterskich 
zawodów.
Wyniki zawodników:
Wiktor Słabek 1 miejsce - 200m dowolnym, 1 
miejsce - 100m dowolnym,
2 miejsce - 50m dowolnym, 2 miejsce - 100m 
zmiennym
Lidia Tomczuk 1 miejsce- 50m grzbietowym, 2 
miejsce - 100m dowolnym
3 miejsce - 100m grzbietowym, 6 miejsce - 50m 

dowolnym
Michalina Grzech 1 miejsce- 100m grzbieto-
wym, 3 miejsce - 50m grzbietowym
3 miejsce - 200m grzbietowym, 7 miejsce - 
100m zmiennym
Wiktor Gruchała 2 miejsce - 200m grzbieto-
wym, 3 miejsce - 100m grzbietowym
5 miejsce - 50m grzbietowym, 6 miejsce - 100m 
zmiennym
Amelia Skorowska 1 miejsce- 100m klasycznym, 
5 miejsce - 50m klasycznym
5 miejsce - 100m zmiennym, 1 miejsce - 50 
motylkowym
Maja Gajewska 5 miejsce - 100m grzbietowym, 
6 miejsce - 100m dowolnym
10 miejsce - 200m dowolnym, 19 miejsce - 50m 
dowolnym
Kartuscy pływacy dziękują UG Kartuzy i KPWiK 
za możliwości treningowe w kartuskiej pływalni 
oraz głównemu sponsorowi Panu Bogdanowi 
Górskiemu za wsparcie finansowe w drodze do 
mistrzostwa sportowego.
Źródło: GKS Cartusia Kartuzy - sekcja pływacka

13 MEDALI DLA PŁYWAKÓW CARTUSII
PŁYWANIE | W sportowcy wzięli udział Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Mławie.
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