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KONFERENCJA PT.: SIERAKOWICE – WALKA 
O POLSKOŚĆ W ZABORZE PRUSKIM
GMINA SIERAKOWICE | 20 listopada 2022 r. w Drewnianym Zabytkowym Kościele w Sie-
rakowicach odbyła się konferencja na którą zaprosił Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz 
Kobiela oraz Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice Mirosław Kuczkowski.

Podczas konferencji w interesujący sposób 
została przedstawiona sytuacja mieszkań-
ców gminy w czasie zaborów i ich niezwy-
kła determinacja w walce o polskość. Swe 
prelekcje wygłosili: ks. prof. zw. dr hab. 
Zdzisław Kropidłowski – „Nowa codzien-
ność”, Janusz Pawelczyk – „Walka o pol-
skość i swój dom kaszubskiego drzymality 
Augustyna Pawelczyka, w zaborze pruskim 
we wsi Sierakowice” oraz dr Mirosław 
Kuczkowski – „Strajki szkolne w powiecie 
kartuskim w latach 1906 – 1907”.
Konferencja zgromadziła grono pasjonatów 
i osób zainteresowanych szeroko pojętą 
historią regionu.
Źródło: UG Sierakowice

fot. Elwira Cyman

Przodkowska Biesiada dla 
Seniorów Gminy
GMINA PRZODKOWO | Już po raz 23 Seniorzy Gminy Przodkowo, czyli wszyscy Ci, którzy ukończyli 
65 lat z osobami towarzyszącymi, osoby samotne oraz Honorowi Dawcy Krwi spotkają się w pierwszą 
sobotę grudnia na Przodkowskiej Biesiadzie dla Seniorów Gminy.

W tym roku będzie to 3 grudnia a miejscem spo-
tkania oczywiście tutejsza hala sportowo - widowi-
skowa. Wszystko rozpocznie się o  godzinie 11.00. 
Na tą godzinę wszyscy uczestnicy z poszczególnych 
miejscowości dowiezieni zostaną specjalnie pod-
stawionymi autobusami (rozkład jazdy autobusów 
poniżej). Zaproszenia na tegoroczną Biesiadę otrzy-
mało 1230 osób. Dla Seniorów jak zwykle przygoto-
wano mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Jak co roku 
będzie poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd i nie 
tylko. Spotkanie Seniorów potrwa do godziny 14.30.

Trasa nr 1
• Warzenko (przystanek szkolny) 10:10
• Nowe Tokary Przystanek szkolny 10:15
• Tokary przystanek PKS /tu przychodzą Tokary 

Pnie) 10:25
• Bursztynik (na przystankach szkolnych) 10:35
• Kczewo (Przystanek PKS i przystanek szkolny) 

10:45
• Młynek (przystanek szkolny) 10:50
Trasa nr 2
• Szarłata – Szkoła ( Bielawy, Brzeziny, Czarna 

Huta, Bagniewo, Gliniewo) 10:25
• Wilanowo – Szkoła ( Hopy – Kamieniarska, 

Wspólna, Sianowska, Nowe Osiedle) 10:30
• Hopy – Przystanek (Zielona, Okrężna) 

10:35
• Załęże – Szkoła (Stanisławy, Kawle Dolne) 

10:40

• Przystanek szkolny przy kurnikach (Trzy Rze-
ki) 10:45

Trasa nr 3
• Kłosówko – Przystanek 10:25
• Kłosowo – Szkoła 10:30
• Czeczewo – Szkoła 10:40
• Kawle Górne – Przystanek (Bursztynik) 10:45
Trasa nr 4
• Kobysewo na żądanie przystanek PKS 10:00
• Kobysewo przystanek szkolny/ul. Górna, Mo-

kra, Piaskowa, Twarda, Osowa Góra/ 10:03
• Smołdzino – Przystanek PKS 10:15
• Kobysewo –ul. Długa Ryga przystanek szkolny 

10:25
• Kobysewo DPS przystanek PKS , Jodłowa, 

Smołdzińska, Polna/ 10:35
• Kobysewo – Przystanek szkolny /ul .Jarzębino-

wa, Nowa, Przodkowska, Świerkowa/ 10:40
Trasa nr 5
• Barwik /przystanek szkolny koło Państwa Lej-

kowskich 10:00
• Barwik /przystanek szkolny k. Państwa Drąż-

kowskich/ 10:05
• Otalżyno /przystanki szkolne) 10:15
• Rąb – Szkoła 10:20
• Rąb – przystanek szkolny 10:25
• Pomieczyno – Kościół 10:30
• Kosowo – Szkoła 10:40
źródło: UG Przodkowo
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Ks. Marek Trybowski – dyrektor Hospicjum Kar-
tuskiego Centrum Caritas zaprezentował postępy 
prac i  ostatnio zrealizowane zadania. Dodatkowo 
dziękował samorządowcom i  parlamentarzystom 
za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.

W  uroczystości udział wzięli m.in. Senator RP 
Stanisław Lamczyk, Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz samorządowcy.

Warto wspomnieć, że w tym roku Kartuskie Cen-
trum Caritas pozyskało ze środków Unii Europej-
skiej 6,7 mln zł. Dofinansowanie zostało przezna-
czone na realizację działań dotyczących tzw. opieki 
wytchnieniowej, czyli wsparcia opiekunów osób 
niesamodzielnych i  z  niepełnosprawnościami oraz 
na dalszą budową budynku.

Przedsięwzięcie związane z  budową kartuskie-
go hospicjum pochłonie łącznie prawie 24 mln zł. 
Wszystkie gminy oraz samorząd powiatu kartuskie-
go wsparły budowę obiektu, przeznaczając łącznie 

12 mln zł, czyli 50 proc. kosztów inwestycji.
- Realizacja tego istotnego dla mieszkańców po-

wiatu kartuskiego przedsięwzięcia pokazuje, że po-
trafimy działać solidarnie i  jednoczyć się na rzecz 
dobra naszej „Małej Ojczyzny”.- mówił Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa. - Nie da się nie wspomnieć 
o  roli księdza Marka, który jest wyjątkowo zde-
terminowany na niesienie pomocy. On nie czeka 
na „premierę” hospicjum. On już zaczyna działać 
i  już zaangażował nas jako partnera do organizacji 
opieki wytchnieniowej. Ze wszystkich sił będziemy 
starali się pomóc, by mieszkańcy mogli wiedzieć, że 
w  trudnych sytuacjach życiowych będą mogli zna-
leźć tu swoje miejsce.

Zespół Opieki Wytchnieniowej „Dom Nadziei” 
w trybie stacjonarnym zacznie funkcjonować z po-
czątkiem przyszłego roku, natomiast uruchomienie 
stacjonarnego hospicjum w  Kartuzach planowane 
jest na lipiec 2023.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Kartuskie 
hospicjum 
stacjonarne prawie 
na ukończeniu
POWIAT | Budowa, jakże potrzebnego w Kartuzach, Hospicjum Stacjonarne-
go dobiega końca. We wtorek 15 listopada miała miejsce oficjalna inaugura-
cja Zespołu Opieki Wytchnieniowej „Dom Nadziei”, który będzie funkcjonował 
w budynku powstającego hospicjum przy ul. Leśnej 5 w Kartuzach.
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Było to zobowiązanie Gminy 
Żukowo wobec PKP w  zabie-
gach o  przystanek kolejowy 
w Otominie.

Na zakres prac składały się 
przede wszystkim:
• budowa ulicy o  długości ok. 

300m z  mieszanki asfaltowej 
wraz z krawężnikami,

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 300m,
• budowa oświetlenia,
• budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz 

wykonanie przepustów stalowych pod torami.
Koszt zadania wyniósł niemal 2 mln zł. Prace wykonała Spółka Komu-

nalna Żukowo Sp. z o.o.
Warto również wspomnieć o zaangażowaniu sołtysa Otomina Mirosła-

wa Wilczewskiego w realizację tego odcinka jako części całego zadania.
Co ważne, wykonana jest już również cała dokumentacja projektowa 

z pozwoleniem na budowę dla odcinka od skrzyżowania z ul. Kościerską 
w Żukowie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 20) do skrzyżowania z dro-
gą powiatową nr 1929G w Przyjaźni oraz od mostu na rzece Radunia na 
ul. 3 Maja w Żukowie do skrzyżowania z ul. Pod Otomino w Żukowie. 
Wykonanie tego zadania jest jednak uzależnione od otrzymania dofinan-
sowania, o które Gmina Żukowo aplikowała i będzie aplikować. Wartość 
dokumentacji to 374 tys. zł, a do tego w trakcie postępowań są kwestie 
odszkodowań za grunty przewidziane na przybudowę drogi.

Źródło: UG Żukowo

Inicjatorem jego powstania było Sto-
warzyszenie Mieszkańców Kiełpina, któ-
rzy w  tej sprawie wystosowali petycję do 
samorządu województwa pomorskiego 
i  powiatu kartuskiego. Podpisało się pod 
nią niemal 1.700 mieszkańców i użytkow-
ników drogi.

Wstęgę przecinali przedstawiciele czte-
rech partnerskich samorządów, którzy 
wspólnie wybudowali rondo: lidera pro-
jektu Powiatu Kartuskiego, samorządu 
województwa pomorskiego, gminy Kar-
tuzy i Somonina.

Z  ramienia Powiatu w  wydarzeniu 
uczestniczyli: Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa, Przewodniczący Rady Powiatu Kar-

tuskiego Mieczysław Woźniak, Wicesta-
rosta Piotr Fikus, Członek Zarządu Iwona 
Formela oraz radni powiatowi.

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 
1924G z  drogą wojewódzką nr 224 
w Kiełpinie przez lata uchodziło za jedno 
z  najniebezpieczniejszych miejsc na ma-
pie drogowej powiatu kartuskiego. Stąd 
decyzja o budowie w tym miejscu ronda. 
Realizatorem projektu został powiat kar-
tuski, który zajął się wykonaniem projek-
tu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia 
na budowę.

- Podkreślić należy, że realizacja tego 
ważnego zadania była możliwa dzięki 
porozumieniu samorządu wojewódz-

twa pomorskiego, władz gminy Kartuzy, 
Somonina oraz powiatu kartuskiego. 
Mieszkańcy Kiełpina i  okolic wielokrot-
nie apelowali o kompleksowe rozwiązanie 
problemów na tym skrzyżowaniu, dlatego 
tym bardziej cieszy fakt, ze ich problemy 
zostały rozwiązane – powiedział Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa.

W  styczniu br., wszystkie Samorządy 
zdecydowały się przystąpić do budowy 
ronda z  własnych środków, co zasługuje 
na szczególne podkreślenie, gdyż zde-
cydowana większość obecnych działań 
Samorządów uzależniona jest od przy-
znania dotacji z  programów krajowych 
lub unijnych. Prace związane z realizacją 

inwestycji ruszyły w lipcu br. i zakończy-
ły się jesienią. Umowę na budowę ronda 
podpisano z  Firmą MTM SA z  Gdyni 
z terminem realizacji do 24 października 
2022 roku. Ostatecznie cała inwestycja 
kosztowała ponad 4,5 mln zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Mieszkańcy Kiełpina i okolic 
korzystają już z nowego ronda

POWIAT | W poniedziałek 21 listopada oficjalnie oddano do użytku wyczekiwaną inwestycję, jaką była budowa ronda w Kiełpinie.
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Członkinie stawiają sobie za cel troskę 
o kultywowanie tradycji i uczestnictwo 
w różnorodnych inicjatywach społecz-
nych. Przez ten czas stowarzyszenie 
otrzymało wiele nagród i wyróżnień 
w konkursach, zawodach i turniejach. 
Ma na swoim koncie również liczne 
wyrazy uznania za działalność chary-
tatywną. Na czele Koła stoi przewod-
nicząca Halina Miotk, która pełni tę 
funkcję nieprzerwanie od 15 lat. Na 
początku panie spotykały się u niej 
w domu, teraz, dzięki wsparciu wójta, 
mają swoją świetlicę wiejską, w której 
organizują spotkania. Obecnie KGW 

tworzy 28 kobiet w różnym wieku.
W sobotę, 5 listopada 2022 roku panie 
z KGW w Paczewie świętowały jubi-
leusz 15-lecia istnienia Koła. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą św. o godz. 
16:00 w Drewnianym Zabytkowym Ko-
ściele. Uczczono podczas niej również 
pamięć zmarłych członkiń: Agnieszki 
Bronk, Janiny Teclaf, Stefanii Walkusz 
i Bogusławy Bigus. Odczytany został 
także list od zaprzyjaźnionego księdza 
Andrzeja Patrzykąta, który ze względu 
na obowiązki nie mógł skorzystać 
z zaproszenia. Następnie goście udali 
się do sali „Złote Klony” w Puzdrowie. 

Spotkanie stanowiło okazję do złoże-
nia życzeń, gratulacji, podziękowań 
i wspólnej zabawy.
Podczas świętowania członkiniom 
towarzyszyli zaproszeni goście, którym 
w czasie uroczystości podziękowano 
za przychylność, pomoc i wspieranie 
rozwoju Koła. Byli to m.in. Wójt Gminy 
Sierakowice – Tadeusz Kobiela, ks. 
proboszcz Tadeusz Knut, Janina Kwie-
cień – radna Powiatu Kartuskiego, Piotr 
Hałuszczak – prezes PZWR Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Gdańsku, Irena 
Kulwikowska – dawna dyrektor GOK, 
Judyta Kroskowska – obecna dyrektor 
GOK. Nie zabrakło również delegacji 
zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiej-
skich z okolicznych miejscowości.
Spotkanie było okazją do uhonoro-
wania wszystkich członkiń medalami 
wręczonymi przez wójta, które były 
niespodzianką przygotowaną przez 
Prezes KGW Paczewo Halinę Miotk. 
Wszystkie członkinie wystąpiły w suk-
niach jednakowego koloru, co jeszcze 
bardziej podkreśliło ich wspólnotę. 
Panie z Koła swoje 15-lecie uczciły 
wspólną zabawą prowadzoną przez 
DJ-a, podczas której nie zabrakło 
pysznego tortu, toastów i tańców do 
późnych godzin nocnych.
- Gratulujemy Paniom pięknego stażu 
i życzymy dalszych sukcesów! - infor-
muje Urząd Gminy Sierakowice.
źródło: UG Sierakowice

15-LECIE KGW W PACZEWIE
GMINA SIERAKOWICE | Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie założone zostało w 2007 roku. Było pierwszym Kołem utwo-
rzonym na terenie Gminy Sierakowice i na przestrzeni lat wykazuje się dużą aktywnością.

fot. KGW w Paczewie

Zakończono prace 
przy przejeździe 
kolejowym
GMINA ŻUKOWO | Kolejne zadanie drogowe zrealizowane, ważne 
zwłaszcza z perspektywy bezpieczeństwa, bo znajdujące się przy 
przejeździe kolejowym.
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PODPISANA UMOWA NA SŁONECZNE DACHY
POWIAT | 10 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach podpisana 
została umowa dotacji pomiędzy Powiatem Kartuskim a Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowę podpisali Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa, Wicestarosta Piotr Fikus, Skarbnik 
Powiatu Zofia Walkowiak oraz Prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda. W spo-
tkaniu wzięli udział również Zastępca Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Teresa Jaku-
bowska, Członek Zarządu Powiatu Kartuskie-
go Andrzej Leyk oraz Komendant Powiatowy 
PSP w Kartuzach mł. bryg. Paweł Gil.
Kwota dofinansowania w formie dotacji 
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 
118.000,00 zł.
„Słoneczne dachy w Państwowej Straży Po-
żarnej” to projekt, który jest efektem podpi-
sanego listu intencyjnego w 2021 r. pomiędzy 
Pomorskim Komendantem Wojewódzkim 
PSP nadbryg. Piotrem Socha a ówczesnym 
Prezesem WFOŚiGW w Gdańsku Marcinem 
Ossowskim. Założenia przedsięwzięcia 

umożliwiają pozyskanie dotacji przez Komen-
dy Miejskie/Powiatowe PSP na poziomie do 
80% kosztów kwalifikowanych zadania za 
środków WFOŚiGW w Gdańsku.
Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na 
wykorzystanie lokalnych zasobów energii 
odnawialnej (słonecznej) przyczyniając 
się do poprawy efektu energetycznego 
i ekologicznego obiektów Państwowej Straży 
Pożarnej w Kartuzach zapewniając tym sa-
mym bezpieczeństwo energetyczne. Efektem 
budowy instalacji PV będzie zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych budynku, a co 
najważniejsze uzyskanie wysokiego efektu 
ekologicznego w postaci wyprodukowanej 
energii elektrycznej, który bezpośrednio 
wpłynie na ograniczenie emisji do atmosfery 
ilości dwutlenku węgla.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Dotacja 6,36 mln na budowę 
wodociągów i kanalizacji
GMINA SIERAKOWICE | Projekt dotyczący budowy nowych systemów wodno-kanalizacyjnych liczy 
aż dziewięć ważnych inwestycji.

16 listopada w  Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego w  Gdańsku, w  sali „Polskie 
Niebo”, odbyło się podpisanie umowy z Marszałkiem 
Mieczysławem Strukiem na dofinansowanie realizacji 
projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i  przebudowa 
systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gmin 
Sierakowice i  Sulęczyno wraz z  budową zbiorników 
retencyjnych wód opadowych”. Dotacja dla tego pro-
jektu wynosi 6.363.566,00 zł i jest pomocą ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie” na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu inwestycyjnego zostaną zrealizo-
wane następujące zadania:

1. Przebudowa sieci wodociągowej Kujaty – Tu-
chlinek,

2. Przebudowa sieci wodociągowej Kujaty – Tuchlino,
3. Przebudowa sieci wodociągowej Gowidlino – Go-

widlino Wybudowanie,
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budo-

wą podziemnego zbiornika retencyjnego na ul. Kartu-
skiej w Sierakowicach (zbiornik o poj. 300 m3),

5. Podziemny zbiornik retencyjny w  miejscowości 
Piekiełko o poj. 105 m3,

6. Budowa sieci wodociągowej w Węsiorach – II etap,
7. Budowa sieci wodociągowej Sulęczyno ul. Szydlic-

ka – osiedla w m. Kłodno,
8. Budowa sieci wodociągowej z Karłowa do m. Pust-

ki gm. Sulęczyno,
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłodnie gm. Sulę-

czyno.
Łączny całkowity planowany koszt brutto inwestycji 

to 8.096.682,00 zł.
Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 – 

2025.
Źródło: UG Sierakowice
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Wzięli w  nim udział przedstawiciele lo-
kalnych przedsiębiorstw oraz prelegenci, 
którzy w  swych prezentacjach podzielili się 
cennymi wskazówkami, a także przedstawili 
konkretne instrumenty wsparcia dla przed-
siębiorstw.

Elwira Mazurkiewicz z  Agencji Rozwo-
ju Przemysłu przedstawiła prezentację pn. 
„Rozwój lokalnego biznesu – instrumen-
ty wsparcia antyinflacyjnego i  możliwości 
uzyskania pomocy finansowej”. Małgorzata 
Rychert, reprezentująca Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z  o.o., udzieliła informa-

cji na temat pożyczek ze środków unijnych 
oraz środków województwa pomorskiego na 
wsparcie rozwoju mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw. Edyta Szulist z  Pracowni 
Usług Finansowych opowiedziała o tym, jak 
odzyskać odsetki z  kredytów gotówkowych 
oraz hipotecznych aktualnych oraz zamknię-
tych. Paula Tęcza, reprezentująca Pomorską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną, przybliżyła 
temat zwolnień z  podatku dochodowego. 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń 
Kredytowych reprezentowała prezes Irena 
Wróblak i specjalista ds. sprzedaży Sebastian 

Klatt, którzy zapoznali zebranych z tematem 
WADIUM i  gwarancją należytego wykona-
nia umowy. Aktualne problemy dotyczące 
sytuacji gminy, a wynikające z polityki Rzą-
du wobec Samorządów, przedstawił Zastępca 
Wójta Gminy Sierakowice Zbigniew Fular-
czyk. Na zakończenie Prezes Kaszubskiego 
Związku Pracodawców – Zbigniew Jarecki 
omówił bieżące sprawy gospodarcze, dzia-
łania KZP dot. wysokich cen energii, sprawę 
podatku od „zysków nadzwyczajnych” oraz 
sytuację w przemyśle drzewno-meblarskim.

Źródło: UG Sierakowice

Spotkanie 
przedsiębiorców
GMINA SIERAKOWICE | „Myśl globalnie, wspieraj i kupuj lokalnie” – to hasło Kaszubskiego Związku 
Pracodawców. 17 listopada w Urzędzie Gminy w Sierakowicach miało miejsce spotkanie przedsiębior-
ców, zorganizowane przez Wójta Gminy Sierakowice i Kaszubski Związek Pracodawców.

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Życzenia
Świąteczne

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń lub napisz:

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
POWIAT | Pracownicy socjalni w swoich codziennych obowiązkach wykazują się zrozu-
mieniem ludzkich problemów i sercem by pomagać w ich rozwiązywaniu.

21 listopada w Kobysewie, w dniu Pracownika 
Socjalnego, przedstawiciele Zarządu Powiatu 
Kartuskiego: Starosta Kartuski Bogdan Łapa, 
Wicestarosta Piotr Fikus, Członek Zarządu 
Powiatu Kartuskiego Iwona Formela, spotkali 
się z pracownikami instytucji pomocowych 
z terenu powiatu. Starosta Kartuski Bogdan 

Łapa w swoim wystąpieniu podziękował 
pracownikom socjalnym: za ich służbę 
na rzecz osób i rodzin znajdujących się 
w szczególnych sytuacjach życiowych - 
pracę trudną, odpowiedzialną, wymagającą 
profesjonalizmu.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Główne obchody w  Powiecie Kar-
tuskim zainaugurowała parada 
z  udziałem pocztów sztandarowych 
i  Orkiestry Ochotniczej Straży Po-
żarnej sprzed budynku Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kartuzach.

Następnie w  Kolegiacie p.w. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny odbyła 
się Msza Święta koncelebrowana, której 
przewodniczył Ks. prałat Piotr Krupiński.

Licznie zgromadzone poczty sztan-
darowe i  delegacje różnych instytucji 
i organizacji prowadzone przez orkiestrę 

Ochotniczych Straży Pożarnych w  Kar-
tuzach, przemaszerowały pod pomnik 
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. 
Przy pomniku zebrani wysłuchali prze-
mówienia Starosty Kartuskiego Bogdana 
Łapy, a parlamentarzyści, samorządowcy 
oraz przedstawiciele organizacji społecz-

nych, szkół z terenu powiatu kartuskiego 
złożyli wiązanki kwiatów.

Na zakończenie przedstawiciele sa-
morządu złożyli kwiaty pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Uroczystości święta 
Niepodległości w Kartuzach

POWIAT | Mieszkańcy powiatu kartuskiego wspólnie uczcili Narodowe Święto Niepodległości.
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Zakończenie 
budowy Drogi 
Powiatowej
POWIAT | Dnia 27 października br. odbyło się 
uroczyste otwarcie ostatniego wyremontowanego 
odcinka Drogi Powiatowej Sulęczyno – Lipusz.

W  uroczystości udział wzięli Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa, Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, 
Dyrektor Lasów Państwowych Bartłomiej Obajtek, 
Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Prze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz Gliniecki, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz Maciej Kostka, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej 
Puzdrowski oraz wykonawca robót Prezes Firmy 
„DROMOS” Henryk Pietras.

Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzch-
ni bitumicznej na odcinku ponad 1,2 km, uzupeł-
niono i wzmocniono pobocza, poszerzono jezdnię 
do 4,5 m oraz wykonano oznakowanie poziome. 
Koszt remontu to kwota 450 tys. zł, z  czego 200 
tys. zł. przekazały Lasy Państwowe oraz kwotę 25 
tys. zł przekaże Wójt Gminy Sulęczyno Bernard 
Grucza. Łącznie w latach 2018-2022 Powiat Kartu-
ski wyremontował cały odcinek drogi tj. 5,3 km za 
łączną kwotę 1 770 000 zł, z czego kwotę 700 000 
zł. przekazały Lasy Państwowe Gdańsk. 

- Bogdan Łapa i  Piotr Fikus bardzo dziękują 
Dyrektorowi Lasów Państwowych Gdańsk Bartło-
miejowi Obajtek oraz Nadleśniczemu Nadleśnic-
twa Lipusz Maciejowi Kostka oraz Wójtowi Ber-
nardowi Grucza za przekazane środki finansowe. 
Podziękowania kierują również do Wykonawcy 
Firmy „Dromos” z Kartuz za terminowe i sprawne 
wykonanie tego remontu. - informują Starostowie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

KOLEJNE 2 ŁÓDKI 
NA JEZIORZE 
TUCHOMSKIM
GMINA ŻUKOWO | Powiększa się flota 
Marinerów na jeziorze Tuchomskim. 
Do trzech łódek „Strzelenki”, „Radu-
ni” i „Słupiny” dołączyły „Tuchom” 
i „Żukowo”.

W ten sposób znacznie powiększyły się 
możliwości edukacyjne szkółki żeglar-
skiej działającej we współpracy z KGW 
Tuchom i Radą Sołecką w Tuchomiu. 
Prawdopodobnie w przyszłym roku 
kontynuowane będą zajęcia z wykorzy-
staniem Marinerów.
Zakup łódek związany jest z udziałem 
Gminy Żukowo w projekcie „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. 
Wcześniej, w ramach tego samego pro-
jektu zrealizowano przystanie kajako-
we w Borkowie, Żukowie i Lniskach.
Źródło: UG Żukowo
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Obchody (które były okazją do upa-
miętnienia tych, którzy, walcząc o  wol-
ność i niepodległość naszego kraju, stra-
cili życie broniąc ojczyzny) rozpoczęły się 
o godz. 10:30 przy pomniku Matki Boskiej 
Królowej Korony Polskiej. W  uroczysto-
ściach, poza przedstawicielami Samorzą-
du Gminy Sierakowice i  Powiatu Kartu-
skiego oraz mieszkańcami wzięły udział 
także liczne delegacje i poczty sztandaro-
we m.in.: SP Nr 1 im. Floriana Ceynowy 
w Sierakowicach, SP Nr 2 im. Józefa Pił-
sudskiego w  Sierakowicach, SP im. Jana 
Pawła II w Gowidlinie, SP im. Anastaze-
go Sadowskiego w Lisich Jamach, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w  Sierakowi-
cach, Branżowa Szkoła I stopnia w Siera-
kowicach, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia 
„Horyzont” przy SP Nr 2 w  Sierakowi-
cach, 2. Gromada Zuchowa „Podniebne 
Ptaki” z  Sierakowic, 7. Drużyna Harcer-
ska „Kaszubskie Chabry” z  Sierakowic, 
14. Drużyna Wędrownicza im. „Żołnierzy 
Wyklętych” z  Sierakowic, Zarząd Od-
działu OSP RP Gminy Sierakowice, dru-
howie z  jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w  Sierakowicach, Kamienicy 

Królewskiej i  Tuchlinie, Zrzeszenie Ka-
szubsko – Pomorskie o. Sierakowice oraz 
Oddział Terenowy PiS w Sierakowicach.

Dr Mirosław Kuczkowski wygłosił oko-
licznościowe przemówienie, w  którym 
przytoczył słowa Leona Karasińskiego, 
lekarza sierakowickiego, wygłoszone 5 
października 1930 r. podczas poświęcenia 
pomnika, w  których ten nawiązywał do 
minionych dni, a  też apelował do przy-
szłych pokoleń: ,,I  stało się, że i  ta połać 
Polski, w  której dzisiaj obchodzimy uro-
czystość poświęcenia pomnika wzniesio-
nego poległym rodakom wróciła do Oj-
czyzny. I dzięki tej obficie przelanej krwi 
bohaterów, walczących za obcą sprawę, 
stało się, że już ,,nie będzie Niemiec pluł 
nam w twarz, ni dzieci nam germanił” jak 
mówi ,,Rota” Konpnickiej. Dzisiaj i  tym 
zahukanym Kaszubom zajaśniało słońce 
na niebie i  rozwarły się przestworza tak, 
że mogą radować się ciepłem słońca pod 
polskim niebem i  oddychać pełnią swej 
ojczystej ziemi. Chciejmy i  my, współ-
cześni, chciejcie i wy, potomni, zachować 
w  sercach ukochanie tych cnót, któremi 
żyje i dyszy Naród. Wiara, nadzieja i mi-

łość, te trzy cnoty, te wypróbowane przez 
wieki podpory mdłego ducha człowiecze-
go, niechaj będą i Narodowi skrzepieniem 
i dźwignią, by nie upadł ani w szczęściu, 
ani w nieszczęściu”.

Następnie delegacje złożyły wieńce pod 
pomnikiem i  zapaliły znicze, a  ks. pro-
boszcz dr Tadeusz Knut poprowadził mo-
dlitwę za Ojczyznę. Na warcie honorowej 
stali harcerze, a cała uroczystość odbywa-
ła się w oprawie muzycznej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice, która 
poprowadziła również wspólny przemarsz 
do kościoła p.w. św. Marcina z Tours.

Kolejnym punktem obchodów była 
uroczysta suma odpustowa (sprawowana 
o godzinie 11:00 przez ekonoma Diecezji 
Pelplińskiej ks. kan. Andrzeja Szopiń-
skiego), w  czasie której wprowadzono 
relikwie świętego Marcina do świątyni.

Tuż po mszy św. rozpoczęło się wspólne 
świętowanie przy zabytkowym kościele. 
Kaszubski Zespół Pieśni i  Tańca Siera-
kowice poprowadził poloneza, po czym 
odbyło się wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych z  Volodymyrem Ivanetsem 
i Szymonem Mielewczykiem.

Obchodom towarzyszył Jarmark Świę-
tomarciński. Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały tradycyjne specjały, swojskie 
produkty, a dzieci zainteresowane były za-
grodą ze zwierzętami przywiezionymi na tę 
okoliczność z Łyśniewa od Państwa Marze-
ny i Jana Dawidowskich. Dziękujemy rów-
nież Posterunkowi Policji w Sierakowicach 
za zabezpieczenie obchodów.

Na zakończenie jarmarku w  zabytko-
wym kościele wystąpili uczniowie Lwow-
skiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Stanisława Ludkiewicza.

12 listopada w  kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela o  godzinie 18:00 została od-

prawiona msza św. z  oprawą hubertow-
ską, a  tuż po niej odbył się pod dyrekcją 
Michała Wojtyły Koncert Pieśni Patrio-
tycznych w  wykonaniu Zespołu Muzyki 
Myśliwskiej „Hubertus” z Kwidzyna.

Święto Niepodległości, choć jest cza-
sem refleksji na temat wartości patrio-
tycznych i dziedzictwa narodu polskiego, 
jest przede wszystkim okazją do radosne-
go świętowania odzyskania niepodległo-
ści po123 latach niewoli.

- W imieniu organizatorów składamy ser-
deczne podziękowania za udział w  uroczy-
stości. - informuje Urząd Gminy Sierakowice.

Źródło: UG Sierakowice

Narodowe Święto Niepodległości 
w Sierakowicach

GMINA SIERAKOWICE | 11 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające 104. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz tradycyjny odpust św. Marcina z wpro-
wadzeniem relikwii świętego podczas sumy odpustowej.
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Zakończyły się już prace zwią-
zane z wykonaniem stropu nad 
parterem. Obecnie murowane są 
ściany pierwszego piętra oraz 
trwają przygotowania do wykona-
nia stropodachu nad pierwszym 
piętrem. Jednocześnie postępują 
prace przygotowawcze do budowy 
parkingu przy obiekcie.
Kaszubskie Centrum Sportu znaj-
dować będzie się przy żukowskim 
stadionie. na ul. Książąt Pomor-
skich. Obiekt będzie częściowo 

dwukondygnacyjny oraz częścio-
wo jednokondygnacyjny.
Na parterze zaprojektowano 3 
sale ćwiczeń dla około 30 osób, 
szatnie, sanitariaty, 6 pomiesz-
czeń klubowych dla około 10 
osób, pomieszczenia gospodarcze 
i porządkowe, toalety oraz kotłow-
nię. Na piętrze zaprojektowano 
2 sale fitness dla około 50 osób 
z możliwością podziału, szatnie, 
sanitariaty, salę konferencyjną 
dla około 50 osób z zapleczem, 

pomieszczenia porządkowe oraz 
toalety. Dostęp do pomieszczeń 
na piętrze zapewniają schody we-
wnętrzne i zewnętrzne oraz winda 
przystosowana dla osób z niepeł-
nosprawnościami.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 
19,1 mln zł, z czego 5 milionów zł 
stanowi dofinansowanie w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.
Źródło: UG Żukowo

KASZUBSKIE CENTRUM SPORTU NABIERA KSZTAŁTÓW
GMINA ŻUKOWO | W przyszłym roku gmina wzbogaci się o nowy obiekt infrastruktury sportowej. Trwają prace 
przy budowie Kaszubskiego Centrum Sportu, a ich postęp widać gołym okiem.

fot. UG Żukowo
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ODZNAKA PRIMUS IN AGENDO 
DLA POWIATU KARTUSKIEGO
POWIAT | W poniedziałek 14 listopada br. na zaproszenie Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Pełnomocnika 
Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbary Sochy Starosta Kartu-
ski Bogdan Łapa odebrał Odznakę Honorową Primus in Agendo.

Powiat Kartuski znalazł się 
wśród 10 wyróżnionych sa-
morządów z całej Polski, przy 
czym tylko Powiat Kartuski 
i Turecki zostały uhonoro-
wane Odznaką Primus in 
Agendo. Uroczystości odbyły 
się w Sali Lustrzanej w Pałacu 
Staszica w Warszawie.
Doceniono aktywność Powiatu 
w działaniach podejmowanych 
na rzecz deinstytucjanaliza-
cji systemu pieczy zastęp-
czej, zwłaszcza rozwoju idei 
rodzicielstwa zastępczego. 
Nagroda jest wyrazem uznania 
dla najbardziej wartościo-

wych inicjatyw, nowatorskich 
osiągnięć oraz innowacyjnych 
projektów, a także rzetelności 
i ofiarności w podejmowanych 
działaniach.
Jak powiedział Starosta Kar-
tuski Bogdan Łapa: Odznaka 
Honorowa Primus in Agendo 
- pierwszy w działaniu, brzmi 
dumnie. Mówiąc to pragnę 
podkreślić, że to uznanie 
pracy całego zespołu pra-
cowników pieczy zastępczej 
w Powiecie Kartuskim, ich 
wzajemnych relacji i inspiracji.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Sportowcy 
nagrodzeni za 
wybitne osiągnięcia
GMINA SIERAKOWICE | 25 października 2022 r. podczas XLIV sesji 
Rady Gminy Sierakowice wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia sporto-
we. Wśród laureatów znaleźli się: Samuel Michna oraz Kacper Śleszyński.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kuczkowski przybliżył ze-
branym tegoroczne sukcesy zawodników. Są one następujące:

Samuel Michna (rocz. 2009, zawodnik UKS Lis Sierakowice w tenisie 
stołowym) zdobył m.in.:

• Wicemistrzostwo Europy do 13 lat w grze indywidualnej i dru-
żynowej;

• Mistrzostwo Polski młodzików w grze indywidualnej oraz sre-
bro w deblu;

• Brązowy medal w Berlinie, Varazdinie w zawodach WTT Youth 
Contender;

Obecnie Samuel jest 15. w rankingu światowym; Sezon młodzika za-
kończył na 1. miejscu w Polsce.

Kacper Śleszyński (rocz. 2005, zawodnik Rebelii Kartuzy w  Kick 
Boxingu) to: MISTRZ POLSKI LOW KICK 71kg, 01– 03.04.2022 – 
Piotrków Trybunalski, MISTRZ POLSKI K1 71kg 28 – 30.04.2022 – 
Kartuzy. Zdobył:

• 3. miejsce na mistrzostwach Polski kick-light 74 kg 28 – 
29.05.2022 – Zawiercie;

• 3. miejsce Puchar świata low kick 71 kg 01– 05.06.2022 – Bu-
dapeszt;

• Puchar Łotwy 2. miejsce k1. 71kg 26 – 28.08.2022 Windawa;
• 8. miejsce na mistrzostwach Świata low kick 71 kg 30.09 – 

09.10.2022 – Lido di Jesolo.
Listy gratulacyjne oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Sierakowice –

Tadeusz Kobiela. W  imieniu Samuela Michny nagrodę odebrał jego 
ojciec i trener jednocześnie – Paweł Michna. Kacprowi Śleszyńskiemu 
towarzyszyli rodzice.

Źródło: UG Sierakowice

Dodaj ogłoszenie
w naszej gazecie!
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Cztery złote medale
ZAPASY | Modzi zapaśnicy z GKS Cartusia wzięli udział w turnieju o Puchar Urzędu Marszałkowskiego 
w Sierakowicach.

Zawody odbywały się w stylu klasycznym. Poniżej 
klasyfikacja zawodników GKS Cartusia.

Kat 29 kg 1. miejsce Leikowski Filip GKS Cartusia, 
3. miejsce Treder Jakub GKS Cartusia
Kat 32 kg 1. miejsce Leoniuk Stanisław GKS Car-
tusia
Kat 35 kg 1. miejsce Aghababyan Khachik GKS 
Cartusia
Kat 35 kg 2. miejsce Renachowski Aleksander GKS 
Cartusia
Kat 38 kg 2. miejsce Konkel Dawid GKS Cartusia
Kat 41 kg 3. miejsce Lis Franciszek GKS Cartusia
Kat 34 kg 2. miejsce Labuda Natalia GKS Cartusia
Kat 47 kg 1 miejsce Potocka Paulina GKS Cartusia

Klasyfikacja Drużynowa:
1. miejsce ZKS Miastko
2. miejsce KS Kamienica Królewska
3. miejsce GKS Cartusia Kartuzy
4. miejsce AMS Wrestling Morena Żukowo

5. miejsce ZKS Granica Gdańsk
6. miejsce UKS Ajas Gdańsk
7. miejsce UKS Gryf Kartuzy
8. miejsce KS Achilles Kolbudy

źródło: GKS Cartusia
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Piłkarze Cartusii do sobotniego meczu 
przystępowali w roli faworyta, albowiem 
znajdowali się wyżej w ligowej tabeli i nie 
zawiedli. Od samego początku przejęli 
inicjatywę i co rusz nękali obronę i bram-
karza gości. W 14 minucie wypuszczony 
prostopadłym zagraniem między obroń-
cami Jakub Leszkiewicz otwiera wynik 
spotkania wyprowadzając Cartusię na 
prowadzenie 1:0. Niestety z  prowadze-
nia tego Kartuzianie nie cieszyli się zbyt 
długo, gdyż już w  18 minucie Gryfici 
doprowadzają do remisu 1:1. Po stracie 
bramki Kartuzianie nie zwolnili tempa 
i dalej napierali na defensywę gości. Już 
w  21 minucie Jakub Leszkiewicz mógł 
po raz drugi wpisać się na listę strzelców, 
ale w  sytuacji sam na sam strzelił pro-
sto w  bramkarza. Dwie minuty później 
w  podobnej sytuacji znalazł się z  kolei 
Filip Kitowski, ale ten strzelił minimalnie 
obok bramki. Na przerwę ekipy schodzi-
ły remisując 1:1.
W drugiej odsłonie obraz gry niewiele się 

zmienił. W dalszym ciągu grę prowadzi-
ła Cartusia, która dłużej utrzymywała się 
przy piłce a Gryfici swojej szansy szukali 
w  kontratakach. W  60 minucie kolejny 
raz przed szansą zdobycia bramki stanął 
wahadłowy Cartusii Jakub Leszkiewicz, 
ale ponownie w  sytuacji sam na sam 
strzelił prosto w bramkarza. Tak też było 
w  63 minucie meczu, w  której po jednej 
z nielicznych, ofensywnych akcji gości Ja-

kub Wróblewski przy dość biernej posta-
wie defensywy Cartusii ładnym strzałem 
z pola karnego w kierunku dalszego słup-
ka pokonał Dawida Dąbrownego wypro-
wadzając swój zespół na prowadzenie 1:2. 
Na szczęście Kartuzianie szybko przeła-
mali indolencję strzelecką i w 73 minucie 
spotkania doprowadzają do remisu 2:2. 
Bramkę po zagraniu Kacpra Olszewskie-
go zdobył w  tej sytuacji Volodymyr Ku-
cher. W 77 minucie kontuzji stopy doznał 
Ksawery Raszeja, który z  podejrzeniem 
złamania kości musiał opuścić boisko, 
a w jego miejsce na placu gry pojawił się 
Nikodem Bucior. Niestety przypuszczenie 
w kwestii kontuzji młodego kartuzianina 
potwierdziły się i po prześwietleniu nogi 
okazało się, że zawodnik ten złamał kość 
w stopie i jego absencja będzie nieco dłuż-
sza. Na szczęście sobotni pojedynek był 
ostatnim meczem w tym roku i zawodnik 
ten będzie miał czas na rekonwalescencję. 
Tymczasem Kartuzianie dalej napiera-
li dążąc do zdobycia kolejnych bramek. 
Tak też się stało w 80 minucie spotkania, 
w której po zagraniu Maksyma Zelenevy-
cha jego rodak Volodymr Kucher po raz 
drugi w tym meczu trafia do bramki, jed-
nak tym razem strzałem głową. W 84 mi-
nucie meczu na 4:2 podwyższył Nikodem 
Bucior, który zamykając akcję wykończył 
podanie wzdłuż bramki Jakuba Leszkie-
wicza. Dwie minuty później hat- tricka 
w  tym spotkaniu ustrzelił Ukrainiec Vo-

lodymyr Kucher, który po rzucie rożnym 
najwyżej wyskoczył i  ładnym strzałem 
głową ustalił wynik spotkania na 5:2. Tak 
więc choć przez chwilę można było się 
martwić, szczególnie po strzeleniu drugiej 
bramki przez Wejherowian, to ostatecznie 
zasłużone zwycięstwo niebiesko-biało-
-czarnych, które z  większym spokojem 
pozwoli na przepracowanie zimy i  przy-
stąpienie do rundy rewanżowej.

Składy drużyn:
Cartusia: Dąbrowny- Olszewski, Ptach, 

Tandecki, Radomski R.- Leszkiewicz, Ki-
towski (86’ Formella), Bodzak (kpt), Ku-
cher, Zelenevych- Toruńczak (46’ Raszeja, 
77’ Bucior);
Rez.: Danilevych, Willma, Goll, Formel-

la, Hara, Raszeja, Bucior;
Gryf: Przeplasko- Pranczk (85’ Petke), 

Bluma, Yanishevskyi, Pilarski, Leja, Kwi-

dziński (kpt), Wróblewski, Szymański (58’ 
Kałuski), Rompca, Sroka;
Rez.: Pacanowski- Kałuski, Petke, Hinz, 

Elandt;
Bramki:
1:0 Leszkiewicz Jakub (14’), 1:1 nr 9 (18’), 

1:2 nr 10 (63’), 2:2 Kucher Volodymyr (73’), 
3:2 Kucher Volodymyr (80’), 4:2 Bucior Ni-
kodem (84’), 5:2 Kucher Volodymyr (86’);
źródło: Cartusia 1923
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Cartusia 1923 II – Gryf II 5:2 (1:1)
PIŁKA NOŻNA | Ostatni mecz ligowy w tym roku rozegrały występujące w V lidze rezerwy Cartusii, które na własnym boisku podejmowały rezerwy 
Gryfa Wejherowo. Choć przewaga Cartusii widoczna była przez cały mecz, to rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w ostatnich 10 minutach meczu.

W trzech blokach dwudniowych zawodów 
Mistrzostw Województwa Pomorskiego 
startowała 13- osobowa grupa kartuskich 
pływaków w kategorii juniorów i młodzi-
ków. Ponad 300 zawodników z 16 klubów, 
jak co roku, rywalizowało o miano najlep-
szych w województwie pomorskim w Aka-
demickim Centrum Sportowym Akademii 
Marynarki Wojennej.
Doskonałą formą i rozwojem sportowym 
już od jakiegoś czasu pokazują się Wik-
tor Słabek i Lidia Tomczuk, którzy byli 
bezkonkurencyjni. Zadowalającą formę 
jak na okres przed zimowymi mistrzo-
stwami zaprezentowali pozostali pływacy 
Cartusii zdobywając wiele czołowych 
miejsc medalowych w swoich kategoriach 
wiekowych.
Wyniki zawodników Cartusii:
Młodzicy rocznik 2010 – 2009:
Wiktor Słabek 1 – 50 m dowolnym, 1 – 100 
m dowolnym 1 – 200 m dowolnym, 1 – 400 
m dowolnym
Lidia Tomczuk 1 – 50 m grzbietowym, 1 – 
100 m grzbietowym, 1 – 200 m grzbietowy 
2 – 50 m dowolnym, 2 – 400 m dowolnym
Wiktoria Wilczewska 1 – 200 m dowolnym, 
2 – 100 m dowolnym 2 – 50 m dowolnym, 
4 – 400 m dowolnym
Wiktor Gruchała 3 – 200 m grzbietowym, 
4 – 50 m grzbietowym 5 – 100 m grzbieto-

wym, 11 – 100 m zmiennym
Błażej Gołuński 4 – 100 m motylkowym, 8 
– 200 m klasycznym, 10 – 100 m klasycz-
nym 12 – 50 m klasycznym, 15 – 50 m 
motylkowym
Juniorzy rocznik 2008 – 2007:
Paulina Burdon 2 – 200 m grzbietowym, 2 
- 50 m grzbietowym, 2 - 50 m motylkowym, 
3 – 100 m grzbietowym
Michalina Grzech 2 – 100 m grzbietowym, 
3 – 200 m grzbietowym, 3 – 50 m dowol-
nym - 
Wiktor Hilbrycht 2 – 50 m klasycznym, 2 – 
100 m klasycznym 4 – 200 m klasycznym, 
7 – 50 m motylkowym
Natalia Formela 1 – 200 m klasycznym, 2 
– 100 m klasycznym 4 – 50 m klasycznym, 
4 – 100 m zmiennym
Amelia Skorowska 1 – 50 m klasycznym, 1 – 
100 m klasycznym, 1 – 200 m klasycznym
2 – 100 m dowolnym, 4 – 50 m dowolnym, 
4 - 50 m motylkowym
Maja Gajewska 2 – 400 m dowolnym, 2 – 
200 m dowolnym 3 – 100 m dowolnym, 5 
– 50 m dowolnym
Julia Chmielewska 1 – 100 m dowolnym, 3 
– 100 m zmiennym
Zofia Turowska 2 – 200 m klasycznym, 2 
– 100 m klasycznym 3 – 50 m klasycznym, 
7 – 50 m dowolnym
źródło: GKS Cartusia

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO W PŁYWANIU
PŁYWANIE | Doskonałymi startami mogą pochwalić się Wiktor Słabk i Lidia 
Tomczuk z GKS Cartusia. Cała drużyna wykazała się znakomita formą i zdobywała 
medal za medalem.
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