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WYDARZENIA GONIEC KARTUSKI

Inauguracyjna sesja Rady Miej-
skiej w Kartuzach
1  grudnia  odbyła  się  inauguracyjna  sesja  Rady 
Miejskiej w Kartuzach wybranej w wyborach, któ-
re odbyły się 21 listopada br.  Zgromadzonych w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy przywitał radny 
–  senior  Paweł  Rybakowski.  Głównym punktem 
programu sesji było złożenie przysięgi przez rad-
nych.  Przewodnicząca Miejskiej  Komisji  Wybor-
czej  Eleonora  Kułak  przekazała  osobom  wybra-
nym  w  ostatnich  wyborach  samorządowych  za-
świadczenia o wyborze na radnego. 

Podczas sesji wybrane zostało Prezydium Rady - 
funkcję  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Kartuzach przez najbliższe  4 lata  sprawował  bę-
dzie Ryszard Duszyński, a jego zastępcami zostali 
Jerzy Pobłocki oraz Leszek Szymański. Radni do-

konali również wyboru przewod-
niczących  komisji  stałych  funk-
cjonujących  w  kartuskiej  radzie. 
Przewodniczącymi komisji zosta-
li:

• Komisja Komunalna
- Jacek Wesołowski, 

• Komisja Gospodarcza 
- Ryszard Herbasz , 

• Komisja Oświaty 
- Piotr Serkowski, 

• Komisja Społeczna 
- Kazimierz Kalkowski, 

• Komisja Rewizyjna 
- Mariusz Kasprzak.
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   Drodzy Mieszkańcy!
Zbliża się czas świąt Bożego 
Narodzenia.  Okres  na  który 
czeka  każdy  z  nas.  Jest  to 
czas  radości,  a  jednocześnie 
refleksji  nad tym co było w 
naszym postępowaniu dobre, 
a  nad  czym  powinniśmy 
jeszcze popracować,  by stać 
się lepszymi na co dzień. Mi-
jający rok był czasem bardzo 
trudnym,  wymagającym  od 

nas wielkiej determinacji w dążeniu do celu, jakim jest 
poprawa  jakości  Państwa  życia  oraz  rozwój  Gminy 
Kartuzy. Bardzo się cieszę, że nasze działania zostały w 
pełni docenione, czego efektem był wybór mojej osoby 
w I turze wyborów na stanowisko Burmistrza Gminy 
Kartuzy.  Decyzja  Państwa  ma  charakter  historyczny, 
gdyż  nigdy  wcześniej  ta  sztuka  rządzącym  Burmi-
strzom się nie udawała. Pragnę jeszcze raz  podzięko-
wać Wam drodzy Mieszkańcy - za zaufanie, jakim mnie 
obdarzyliście. Dziękuję za każdy głos oddany na moją 
osobę. Dzięki tej decyzji wraz ze swoimi współpracow-
nikami będę miała okazję kontynuować dobre działa-
nia.  W  niedawnych  wyborach  wybraliście  Państwo 
swoich  przedstawicieli  do  Rady Miejskiej.  Odpowie-
dzialny wybór, którego Państwo dokonaliście pozwolił 
na stworzenie w radzie koalicji dysponującej większo-
ścią  głosów.  Sytuacja  ta  gwarantuje  konstruktywne  i 
spokojne działanie w celu realizacji powziętych planów 
i zamierzeń. Mam również nadzieję, że nasze działania 
spotkają się z aprobatą radnych opozycji i będą przez 
nich wspierane. A co jeszcze dzieje się w Gminie Kar-
tuzy? W tym wydaniu naszego biuletynu przedstawia-
my m.in. informację z pierwszej sesji nowej rady mia-
sta, relacje z przedświątecznych wydarzeń oraz wywiad 
z wojewodą pomorskim Romanem Zaborowskim. Za-
praszam gorąco do lektury naszego biuletynu samorzą-
dowego.

Z pozdrowieniami
           Mirosława Lehman – Burmistrz Kartuz

Sesję poprowadził radny - senior Paweł Rybakowski

I sesja Rady Miejskiej w Kartuzach
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Rozmowa z wojewodą pomorskim Romanem Zaborowskim

Gmina Kartuzy: Jest pan wojewodą już trzeci rok. Proszę podsumować trzy lata swojej pracy
Roman Zaborowski: Przede wszystkim stanowisko wojewody to swego rodzaju wyzwanie, wy-
zwanie któremu mam nadzieję mogę sprostać. Dla mnie najważniejsze są działania, głównie te w 
obecności zagrożenia bezpieczeństwa. Do takich przykładów zaliczyć mogę powódź, jaka do-
tknęła  Polskę w tym roku. Myślę, że dobrze wykonałem swoje zadania nie tylko prewencyjne, 
ale także te likwidujące skutki i decydujące o bezpieczeństwie. Priorytetem moich działań jest 
także dobra współpraca z samorządowcami.
GK: Jak Pan postrzega gminę Kartuzy?
RZ: Gmina Kartuzy jest niezwykle aktywną gminą. Często zaskakuje nie jednego z nas. Od dwu-
dziestu lat obserwuję jej rozwój, nowe budowle, inwestycje, przedsięwzięcia, modernizacje... Ale 
chyba największy rozkwit Kartuz przypadł na ostatnie parę lat. Nic innego, jak ciężka praca sa-
morządu kartuskiego. Ale z tego co widać opłacało się.  Tym bardziej,  że często przejeżdżam 
przez Kartuzy do mojego ukochanego Bytowa i widzę rozwój miasta.
GK: Gdzie spędza pan święta?
RZ: Święta spędzam w Bytowie i Sopocie. Ponieważ mój pierwszy wolny świąteczny dzień to 
Wigilia to spędzam go właśnie w Sopocie. Pasterka oczywiście w najpiękniejszym kościele w 
mieście, położonym w lesie – kościele św. Bernarda. W pierwszy dzień świąt odwiedzę gminę 
Kartuzy, gdyż wyjeżdżam do Bytowa.
GK: Czego życzy Pan Kaszubom, a w szczególności mieszkańcom gminy Kartuzy w 2011 roku?
RZ: Życzę przede wszystkim dużo sił i pomyślności. Aby zawsze byli tak dobrze zintegrowaną 
częścią  społeczeństwa  polskiego.  Pięknych  i  spokojnych  Świąt  Bożego Narodzenia  oraz  aby 
Nowy 2011 Rok był jeszcze lepszy od poprzedniego.
GK: Dziękuję za rozmowę

łączę wyrazy szacunku – Roman Zaborowski Wojewoda Pomorski
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Obwodnica realnym rozwiązaniem dla Kartuz
Kartuzom dalej mało inwestycji w infrastruk-
turę.  O  tym,  że  Kartuzy   przeżywają  swój 
„złoty  wiek”  słyszeliśmy  wielokrotnie  pod-
czas  różnorodnych  spotkań  w  mijającym 
roku. Nowe chodniki, nowe drogi, skatepark, 
kanalizacja  sanitarna,  Centrum  Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Gó-
rze, nowe boiska sportowe i place zabaw, sale 
gimnastyczne  to  wszystko  udało  się  już  z 
sukcesem zrealizować. Teraz przyszedł czas 
na  inwestycję  strategiczną  dla  rozwiązania 
problemów komunikacyjnych Kartuz. Chodzi 
tu oczywiście o obwodnicę. Dnia 12 listopa-
da w kartuskim magistracie podpisano poro-
zumienie intencyjne pomiędzy gminą Kartu-
zy reprezentowaną przez Mirosławę Lehman 
burmistrza Kartuz, a samorządem wojewódz-
twa  pomorskiego  reprezentowanym  przez 
marszałka  województwa  pomorskiego  Mie-
czysława  Struka.  Podpisane  porozumienie 
dotyczy współpracy obu samorządów w celu 
opracowania dokumentacji technicznej i pro-
jektu budowlanego oraz ostatecznej realizacji 
projektu obwodnicy Kartuz. Zgodnie z zapi-
sami porozumienia Gmina Kartuzy przekaza-
ła na rzecz samorządu województwa Studium 
Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe 
o wartości ponad 450 tysięcy złotych, które 
stanowi wstępną dokumentację projektu. Te-
raz  samorząd  województwa  będzie  mógł 

przystąpić  do wykonania właściwej  dokumentacji  projektowej.  Sama budowa inwestycji  przy 
spełnieniu odpowiednich warunków mogłaby ruszyć już w niedługim czasie bo w latach 2013 – 
2015. Czekamy z niecierpliwością na realizację tej niezbędnej dla Kartuz inwestycji.

Nowy sprzęt dla OSP Staniszewo!
Dbanie  o  bezpieczeństwo  swoich  mieszkańców  to 
jedno z  podstawowych zadań własnych samorządu 
terytorialnego. Z początkiem listopada władze gminy 
i powiatu kartuskiego przekazały nowy sprzęt ratow-
niczo - gaśniczy jednostce Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Staniszewie. Jednostka otrzymała nową piłę do 
cięcia  metalu  i  betonu  oraz  nowe  hełmy  bojowe. 
Sprzęt został sfinansowany ze środków gminy Kartu-
zy oraz Starostwa Powiatowego w Kartuzach, a jego 
przekazania  dokonała  burmistrz  gminy  Mirosława 
Lehman.
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Projekt planowanej inwestycji
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200 - lecie działalności szkoły 
w Pomieczyńskiej Hucie
W październiku szkoła w Pomieczyńskiej Hucie ob-
chodziła jubileusz 200-lecia swojej  działalności.  Jej 
początki sięgają XIX wieku. W 2001 roku kartuska 
Rada Miejska  podjęła  uchwałę  o  likwidacji  szkoły. 
Mieszkańcy wsi nie zgodzili się jednak na to. Zdecy-
dowali o założeniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju  Wsi  Pomieczyńska  Huta,  które  wzięło  na  siebie 
prowadzenie placówki. Prezesem stowarzyszenia zo-
stał  Mariusz  Kasprzak,  a  dyrektorem  szkoły,  jego 
żona Ewa. Szkoła została uratowana dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu mieszkańców wsi. Nie dość tego 
cały czas się rozwija. Dowodem na to jest fakt, że w 
dniu obchodów tka pięknego jubileuszu  oddano do 
użytku nową część  budynku,  w której  znalazły  się 
dodatkowe sale dydaktyczne i mała sala gimnastycz-
na.  Budowa nowej  części  szkoły  stała  się  możliwa 
dzięki unijnemu dofinansowaniu. Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Pomieczyńskiej Hucie, dzięki śmia-

łemu projektowi  stało  się  jed-
nym z liderów w zakresie wy-
korzystania  środków  unijnych 
przez organizacje pozarządowe. 
Uczestnicy  uroczystości  zgod-
nie twierdzili, że są pod wraże-
niem  wykonanych  prac.  Nie-
zwykle  ważnym  jest  fakt,  że 
Państwo  Ewa  i  Mariusz  Ka-
sprzakowie  dzielą  się  swoim 
doświadczeniem z innymi orga-
nizacjami,  które  chcą  ratować 
placówki oświatowe w małych 
miejscowościach.

Otwarty Konkurs Ofert
3  grudnia  br.  Burmistrz  Mirosława  Lehman  ogłosiła  Otwarty  Konkurs  Ofert  na  realizację  zadań 
publicznych Gminy Kartuzy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r.  
Nr96 poz.873 z późn. zm.). Oferty można składać w kancelarii Urzędu Gminy w Kartuzach, ul. gen. J. 
Hallera 1 (pok. 100) lub za pośrednictwem poczty w terminie: od dnia 3.12.2010 do dnia 7.01.2011r. do 
godz. 15.30. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty,  decyduje data dotarcia oferty do 
Kancelarii Urzędu Gminy w Kartuzach. Formularze ofert można uzyskać w pok.202 Urzędu Gminy 
w Kartuzach lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kartuzy.pl lub www.kartuzy.pl – zakładka 
organizacje pozarządowe.
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Ewa Kasprzak – Dyrektor Szkoły 
w Pomieczyńskiej Hucie

Zespół dziecięcy „Skarbë”

Uroczyste otwarcie nowe części szkoły.

http://www.bip.kartuzy.pl/
http://www.kartuzy.pl/


WYDARZENIA GONIEC KARTUSKI

Ambasador Francji w Kartuzach
16 listopada Kartuzy odwiedził ambasador 
Francji w Polsce Francois Barry Delong-
champs  w towarzystwie  konsula  honoro-
wego Francji w Gdańsku Moniki Tarnow-
skiej. Celem wizyty było poznanie specy-
fiki  pracy  naszego samorządu  oraz  uwa-
runkowań nawiązania szerszej współpracy 
pomiędzy  gminami  w  Polsce  i  Francji. 
Znamienity gość podczas pobytu w Kartu-
zach spotkał  się  z młodzieżą,  która uczy 
się języka francuskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących.  Gospodarzem  spo-
tkania była burmistrz gminy Kartuzy Mi-
rosława Lehman oraz dyrektor szkoły Maria Mejer - Kobiela.
Ambasador Francois Barry Delongchamps zapoznał się z warunkami nauki języka francuskiego 
w kartuskiej szkole oraz odpowiadał na pytania młodzieży. W trakcie dyskusji ambasador zapro-
ponował także działania zmierzające do zorganizowania wymiany młodzieży z  Polski i Francji. 

Mistrz Olimpijski Adam Korol odwiedził gminę Kartuzy
22  listopada  na  zaproszenie  burmistrz 
gminy  Kartuzy  Mirosławy  Lehman 
w Zespole  Kształcenia  i  Wychowania 
w Brodnicy Górnej oraz Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Kartuzach gościł Mistrz 
Olimpijski  z  Pekinu  oraz  4 krotny 
Mistrz Świata -  wioślarz  Adam Korol. 
Spotkanie  odbyło  się  w  ramach cyklu 
tzw.  Biesiad  olimpijskich 
prowadzonych  przez  red.  Mirosława 
Beggera.
Adam Korol jest jednym z najpopular-
niejszych  i  najbardziej  utytułowanych 
polskich  sportowców.  Na co  dzień  re-
prezentuje  barwy  klubu  AZS  AWFiS 

Gdańsk.  W rozmowie z uczniami szkoły w 
Brodnicy  Górnej  mistrz  wspomniał,  że  pa-
mięta te okolice z wczesnych okresów upra-
wiania sportu, kiedy to przebywał w Brodni-
cy na obozie sportowym.  Podczas spotkania 
młodzież  nie  omieszkała  zadać  kilku  pytań 
mistrzowi. Padały nie tylko te związane z ka-
rierą sportową, ale również te dotyczące ży-
cia prywatnego sportowca. Adam Korol za-
chęcał dzieci do wyznaczania sobie celów i 
dążenia do ich realizacji.
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Wizyta Ambasadora Francji 
 w kartuskim LO nr 1

Spotkanie w ZKiW w Brodnicy Górnej. Od lewej: Adam 
Korol, Dariusz Las (UG Kartuzy)  i red. Mirosław Begger

Choćby raz dotknąć olimpijskiego złota... 
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Sanktuarium w Sianowie 
coraz piękniejsze
Niedawno pisaliśmy o nagrodzie, jaką zdobyło 
Sianowo w konkursie "Piękna wieś" (wręczenie 
nagród miało miejsce październiku w Dworze 
Artusa w Gdańsku). Rada Sołecka postanowiła 
wykorzystać część pieniędzy, które były nagro-
dą w konkursie na wykonanie prac melioracyj-
nych,  wybudowanie  kolektora  deszczowego, 
studzienki  rewizyjnej  oraz  wykonanie  oczka 
wodnego na tzw. Placu Pielgrzymkowym znaj-
dującym się w pobliżu Sanktuarium. Prace mia-

ły na celu uporządkowanie odprowadzania wód w obrębie placu pielgrzymkowego i terenów do 
niego przyległych. Ich wykonaniem zajęła się firma Arat z Sianowa. Część przyznanej nagrody 
została również wykorzystana na poprawę stanu dróg w sołectwie.

Świąteczny Kiermasz
na kartuskim Rynku
16  grudnia  na  kartuskim  Rynku 
miał miejsce kiermasz świąteczny 
zorganizowany  Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kartuzach. 
Tradycyjnie podczas kiermaszu na 
kartuskim Rynku można było ku-
pić ozdoby świąteczne wykonane 
przez podopiecznych Środowisko-
wych Domów Społecznych z tere-
nu  powiatu  kartuskiego  i  posłu-
chać kolęd w wykonaniu zespołu 
Sunday.  Atrakcją  kiermaszu  była 
możliwość   przejażdżki  saniami 
powożonymi przez Świętego Mikołaja dookoła Rynku. Gościem kiermaszu była Mirosława Leh-
man, która w natłoku swoich obowiązków służbowych znalazła chwilkę by zakupić ozdoby cho-
inkowe oraz zaśpiewać razem z mieszkańcami Kartuz wszystkim znane kolędy.
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Sianowskie Sanktuarium latem...

Świąteczne ozdoby i stroiki zachwycały 
mieszkańców

Dzieci z ŚDPS śpiewały kolędy
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Przeżyjmy to jeszcze raz - Jazzowe Obrazy Jesieni
Listopad  to  miesiąc  zadumy  i  wspominania 
osób,  które  odeszły  w  minionych  latach  do 
„Domu  Ojca”.  Mieszkańcy  gminy  Kartuzy  w 
tym roku mieli okazję przeżyć dwa wydarzenia 
muzyczne, które skłaniały właśnie do takich re-
fleksji. Mowa tu oczywiście o koncertach, które 
odbyły  się  w  sali  koncertowej  Państwowej 
Szkoły Muzycznej  pod nazwą Jazzowe Obrazy 
Jesieni. Jazzowe Obrazy Jesieni to rozwinięcie 
projektu p.n. Zaduszki Jazzowe. Organizatorem 
przedsięwzięcia byli Burmistrz Kartuz Mirosła-
wa Lehman, Galeria Refektarz oraz Państwowa 
Szkoła Muzyczna w Kartuzach.
Pierwszy koncert pod nazwą Yeti Mood odbył 
się 6 listopada, a wystąpili w nim: Olo Walicki, Mateusz Pospieszalski, Sławomir Jaskułke i Kuba 
Staruszkiewicz.  Drugi koncert  pod tradycyjną nazwą Zaduszki Jazzowe odbył się 9 listopada 
również w sali koncertowej PSM w Kartuzach. W tym koncercie wystąpił kwartet Piotra Lemań-
czyka w składzie: Eric Allen – perkusista z USA, Maciej Sikała i Dominik Bukowski. 

"Droga do wolności"
20 grudnia w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach 
miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy p.n. "Drogi do 
wolności". Jej autorem jest historyk Andrzej Borzestow-
ski, który przez lata gromadził wycinki prasowe, książki z 
tzw. drugiego obiegu, plakaty i znaczki pocztowe doku-
mentujące dążenia Polaków do wolności. Wystawa poka-
zuje wydarzenia przełomów lat 1956, 1970, 1980-81. Au-
tor wystawy z wielką pasją opowiadał zgromadzonej mło-
dzieży o bohaterach z tamtych lat.
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Piotr Lemańczyk i Eric Allen

Andrzej Borzestowski prezentuje 
pamiątki walki o wolność
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Rusza budowa budynku komunalnego ! 
17 grudnia burmistrz Gminy Kar-
tuzy Mirosława Lehman podpisała 
umowę dotyczącą budowy pierw-
szego nowego budynku komunal-
nego  na  terenie  Gminy  Kartuzy. 
Wykonawcą robót jest konsorcjum 
„PROMONT”  z  Kartuz,  a  jego 
partnerami  jest  Zakład  Usługowo 
–  Produkcyjno  –  Handlowy 
„HIRSZ” oraz Firma Remontowo 
–  Budowlana  „RAMBUD”  Jerzy 
Ramczykowski.  Budynek  komu-
nalny  powstanie  w  Kiełpinie. 
Znajdzie się w nim 16 mieszkań, 
które  zostaną  rozdysponowane 
wśród rodzin oczekujących na ta-
kie mieszkani. Burmistrz deklaru-
je, że w przyszłości takich budynków powstanie więcej co bardzo cieszy gdyż lista oczekujących 
na mieszkanie komunalne jest długa.
Zakończenie  budowy  planowane  jest  pod  koniec  2011  roku,  a  jej  przewidywany  koszt  to 
1 milion 400 tysięcy złotych. 

Termomodernizacja ZSO nr 2 w Kartuzach
Do  12  listopada  2010  trwała 
termomodernizacja  budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 2 w Kartuzach. Ponad 
dwudziestoletni  budynek  wy-
magał  ocieplenia  ścian,  prze-
budowy  instalacji  centralnego 
ogrzewania i  węzła cieplnego, 
wykonania  nowego  pokrycia 
dachowego,  wymiany  okien. 
Skutki  wykonanej  termomo-
dernizacji  w  postaci  wzrostu 
temperatury  w  pomieszcze-
niach  dydaktycznych  dało  się 
zauważyć już przy pierwszych 
mrozach.  Przedmiot  zamówie-
nia realizowany był w ramach 
Regionalnego  Programu  Ope-
racyjnego  dla  Województwa 
Pomorskiego  na  lata  2007-
2013 w partnerstwie ze Staro-

stwem Powiatowym w Kartuzach, które było liderem projektu.  
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Wkrótce ruszy budowa budynku komunalnego 

Wzrost temperatury w pomieszczeniach ZSO Nr2 
dało się zauważyć już przy pierwszych mrozach



TURYSTYKA GONIEC KARTUSKI
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INFORMACJE GONIEC KARTUSKI

Bezpłatny informator Gminy Kartuzy GONIEC KARTUSKI 
83-300 Kartuzy, ul. gen. J. Hallera 1, tel. (058) 69 45 200, fax (058) 69 45 135

internet: www.kartuzy.pl, e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl, 
elektroniczna skrzynka podawcza: www.e-gmina.kartuzy.pl


