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Nowe połączenia autobusowe dla mieszkańców powiatu
15 stycznia 2021 roku Starosta Kartuski

Bogdan Łapa i Wicestarosta Piotr Fikus
podpisali umowy z trzema operatorami,
którzy rozpoczęli obsługę nowych linii
autobusowych na terenie powiatu
kartuskiego.

Wcześniej, bo 29 grudnia 2020 roku,
została podpisana umowa
o dofinasowanie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej. Dofinansowanie
z Funduszu Wojewody Pomorskiego
wyniesie ponad 1.215.000 zł, a Powiat
Kartuski ze środków własnych dołoży
blisko 136 tysięcy zł.

Jednocześnie Powiat Kartuski będzie
rozliczał dopłaty do biletów ulgowych
ze środków otrzymanych z Województwa
Pomorskiego.

30 grudnia 2020 r. wyłoniono
3 przewoźników do obsługi nowych linii,
które częściowo zmodyfikowano w
stosunku do dotychczasowych. Chodziło

o ich lepsze dostosowania do potrzeb
mieszkańców i uczniów szkół
ponadpodstawowych. Nowe połączenia
działają od 18 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe rozkłady jazdy na nowych liniach
autobusowych znajdą Państwo wewnątrz

biuletynu.

Lp.
Trasa Numer linii Przewoźnik

1 Szopa–Mirachowo–Kartuzy-Szopa 5 P.A. Gryf

2 Kartuzy–Garcz-Zawory-Kartuzy 8 P.A. Gryf

3 Kartuzy-Stężyca-Szymbark-
Ostrzyce-Kartuzy 13 P.A. Gryf

4 Kartuzy–Przodkowo–Czeczewo–
Tokary 461 PKS GDYNIA

5 Żukowo–Kobysewo–
Przodkowo–Pępowo–Żukowo 4U Albatros

6 Sulmin – Żukowo – Widlino –
Kartuzy-Sulmin 5U Albatros

Podpisanie umowy z firmą Przewozy Autobusowe Gryf, fot. M.Zieliński
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Nowa hala sportowa w Przodkowie

WIEŚCI Z POWIATU

Wielkie inwestycje drogowe Zintegrowany system usług
społecznych Powiatu Kartuskiego
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NOWE LINIE AUTOBUSOWE

Zgodnie z literą i duchem
ustaw samorządowych,
każda gmina, powiat czy
województwo to wspólnota
samorządowa, czyli grupa
mieszkańców określonego
terytorium. „Samorządzenie”
oznacza zatem współdecydowanie
o ważnych sprawach lokalnych przez samych
mieszkańców, a nie tylko przez wyłanianych
w wyborach przedstawicieli. Rzecz jasna - praca
radnych w radzie gminy czy powiatu, żywy
kontakt z mieszkańcami i decyzje podejmowane
w ich imieniu są kwintesencją wyborów
samorządowych.

Udział mieszkańców w zarządzaniu sprawami
lokalnymi to także szansa na sprawniejsze,
bardziej efektywne rozwiązywanie zbiorowych
problemów, na budowanie trwałego
porozumienia z mieszkańcami. Nie jest to
możliwe bez pełnej, rzetelnej i cyklicznej
informacji o lokalnym samorządzie, o jego
inicjatywach i podjętych działaniach, które
wprost przekładają się na jakość życia obywateli.

Mam nadzieję, że Poznaj powiat kartuski
- biuletyn informacyjno – promocyjny, który po
raz pierwszy trafia do rąk mieszkańców, wypełni
tę misję, a na jego stronach znajdą Państwo
najciekawsze i najświeższe wieści
z powiatowego, samorządowego kalendarza.



Pierwsza dziesiątka rankingu powiatów
1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł

Dobry Polski Samorząd 2020
2. Powiat Cieszyński
3. Powiat Kartuski
4. Powiat Wodzisławski
5. Powiat Poznański
6. Powiat Pilski
7. Powiat Bielski (śląskie)
8. Powiat Wejherowski
9. Powiat Myślenicki
10. Powiat Żywiecki

Ranking od kilkunastu lat prowadzony jest
przez Związek
Powiatów Polskich.
Laureaci typowani są
w podziale na:
powiaty do 60 tys.
mieszkańców,
powiaty od 60 do
120 tys.
mieszkańców,
powiaty powyżej 120

tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu,
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy
wiejskie.

Oceniając kontrkandydatów, eksperci wydają
opinię według wielu kryteriów ujętych
w dziesięciu grupach tematycznych tj.: działania
proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz
funkcjonowanie jednostki samorządu
terytorialnego, rozwój społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji, promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej, promocja rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych,
współpraca krajowa
i międzynarodowa oraz kampanie promocyjne.

Ranking aktualizowany jest na bieżąco w
trybie on-line i trwa na okrągło - przez cały rok.
W praktyce uczestnikami rankingu są całe
wspólnoty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy
mogą wnieść własny wkład w powodzenie
swojej gminy lub powiatu, zgłaszając np.
zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne
instalacje odnawialnych źródeł energii, np.
słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także
energii wiatru, otoczenia i biomasy.

Ranking Związku Powiatów Polskich stwarza
możliwość porównania się z powiatami z terenu
całej Polski, ułatwia wymianę dobrych praktyk,
a dodatkowo wskazuje pożądane przez
mieszkańców kierunki rozwoju jednostek
samorządu terytorialnego.

W minionym roku docenione zostały działania
Zarządu Powiatu Kartuskiego m. in.
w zakresie ilości pozyskanych środków
finansowych pochodzących z funduszy
krajowych i zewnętrznych, związane
z prowadzeniem strony internetowej urzędu
spełniającej standardy dostępności, wielkością
środków finansowych wydatkowanych na
szkolenie kadry, posiadaniem rozwiązań
ułatwiających kontakt klientom z urzędem,
wdrażaniem lub współfinansowaniem
programów związanych z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
wielkością środków finansowych

wydatkowanych na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe,
przeprowadzeniem programu na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz wdrażaniem inicjatyw,
które pomagają zachować specyfikę regionu,
pielęgnować lokalne zwyczaje
i obrzędy. Istotne okazało się też być
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego
poprzez doposażanie pracowni, wprowadzanie
innowacyjnych modeli kształcenia czy
nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.

Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy!

Powiat Kartuski laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów

Wydarzenia2

Powiat Kartuski uplasował się na III miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2020. Tak wysoka lokata jest
wynikiem prowadzonych przez władze powiatu działań proinwestycyjnych oraz prorozwojowych.

A. Cyman Myszka

Z prac Rady Powiatu Kartuskiego

Bezpieczeństwo
mieszkańców
powiatu zawsze było
priorytetem
dotychczasowych
i obecnych radnych.
Podczas jednej
z ostatnich sesji
Rada Powiatu

Kartuskiego
postanowiła wesprzeć zakup wozów strażackich dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych w Chmielnie, Tuchlinie i Żukowie.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 180 tysięcy złotych.
W marcu bieżącego roku komisje rady zarekomendowały
dofinansowanie w kwocie 62.500 zł dla Komendy Powiatowej
Policji w Kartuzach z przeznaczeniem na zakup oznakowanego
samochodu osobowego. Z roku na rok czas oczekiwania na
interwencję funkcjonariuszy policji jest coraz krótszy, co wynika
m.in. lepszego sprzętu, którym dysponują policjanci. Wyniki pracy
naszej policji sprawiają, że powiat kartuski jest jednym z
bezpieczniejszych na mapie Polski.

3 marca br. został podpisany akt notarialny o przekazaniu
budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach na rzecz Powiatu
Kartuskiego. Obiekt zostanie przebudowany i rozbudowany,
a swoje miejsce znajdą w nim wydziały: geodezji, budownictwa
oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Obecnie trwają
prace nad koncepcją adaptacji budynku. Prace remontowo -
budowlane rozpoczną się w tym roku. Docelowo przedsięwzięcie
to z pewnością ułatwi obsługę naszych mieszkańców. Powiat, na
wniosek Starosty, pozyskał ten budynek z zasobów Wojewody
Pomorskiego.

Mieczysław Woźniak
Przewodniczący Rady
Powiatu Kartuskiego

To dobrze, że w ważnych dla życia
naszej społeczności sprawach zgadzamy
się ze sobą i potrafimy współpracować.

Z obrad Rady Powiatu Kartuskiego, fot. M.Zieliński



Budowa hali widowiskowo – sportowej w Żukowie
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Wielkie inwestycje dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych

W 2018 roku powołany został nowy mechanizm
wsparcia dla jednostek samorządu
terytorialnego, realizujących inwestycje na
drogach samorządowych - Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg
Samorządowych). Jego celem jest
przyspieszenie powstawania nowoczesnej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Utworzenie Funduszu ma również na
celu poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego i parametrów technicznych
sieci drogowej, a także zwiększenie
atrakcyjności i dostępności terenów
inwestycyjnych. Rozwój lokalnej
infrastruktury drogowej stanowi przy
tym działanie komplementarne do
inicjatyw podejmowanych na szczeblu
krajowym w odniesieniu do budowy
systemu autostrad i dróg ekspresowych,
przyczyniając się do stworzenia spójnego
i zintegrowanego systemu
transportowego. Poprzedni mechanizm

finansowania pozwolił Powiatowi Kartuskiemu
uzyskać w latach 2019 - 2020, dofinasowanie w
łącznej wysokości ponad 5,3 mln złotych. Z tych
środków przebudowano, rozbudowano
i wyremontowano m. in. drogi: Czeczewo-
Przodkowo, Wygoda Łączyńska-Chmielno,
Pępowo-Leźno oraz Kiełpino-Pikarnia.

W obecnym roku planuje się przebudowę
skrzyżowania typu „rondo” w Leźnie oraz
rozbudowę drogi na odcinku Stężyca – Gołubie.
Ponadto planowane są remonty dróg na
odcinku: Lniska-Niestępowo-Sulmin, Czeczewo-
Miszewo, Kartuzy-Prokowo, Goręczyno-Ostrzyce
oraz Wyczechowo, a także ulicy Szpitalnej w

Dzierżążnie.

Na inwestycje te udało się pozyskać
50 proc. dofinasowania z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości prawie
11 mln złotych.

Łącznie w tegorocznym budżecie
Powiatu Kartuskiego na inwestycje
drogowe wyasygnowano ponad 27 mln
złotych.

A. Cyman-Myszka

Poprawa stanu dróg lokalnych wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawidłowe
funkcjonowanie i rozwój gospodarki.

Droga Wygoda Łączyńska - Chmielno, fot. M.Zieliński

Władze Powiatu Kartuskiego wspólnie z Gminą Żukowo rozpoczęły działania w kierunku realizacji nowego
zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie. W tym celu
został wyłoniony wykonawca, którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji
projektowej budowy hali widowiskowo - sportowej w Żukowie.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma Elta-Pro Ireneusz Tackowiak z
Chmielna. Umowa na wykonanie
dokumentacji inwestycji została
podpisana. Powstanie koncepcja budowy,

która ze stosownymi
uzgodnieniami pozwoli
wyłonić w przetargu
wykonawcę
i rozpocząć budowę.
Planowana hala ma służyć
w pierwszej kolejności
uczniom Zespołu Szkół
Zawodowych
i Ogólnokształcących
w Żukowie, i Szkole
Podstawowej nr 1
w Żukowie oraz

mieszkańcom. Zakłada się dodatkowo, że
będą tam mogły odbywać się wydarzenia
sportowe z udziałem publiczności.
Z obiektu skorzystają również
wychowankowie w sąsiednim Specjalnym

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Przewiduje się, że w hali dostępna
będzie widownia na co najmniej 150 osób
a także pełne wyposażenie sportowe i
sanitarne.

Zadanie będzie realizowane wspólnie
przez Powiat Kartuski i Gminę Żukowo
z założeniem uczestnictwa w finansowaniu
inwestycji po 50 proc. Ponadto planuje się
wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie
jego realizacji ze źródeł zewnętrznych (np.
z Programu Sportowa Polska).

M.Lidzbarski

Władze Powiatu i gminy Żukowo z wykonawcą, fot.M.Zieliński



W grudniu 2020 roku nastąpiło
podpisanie umowy z firmą ECOZET Sp. z
o.o. z Kalisk Kościerskich koło Kościerzyny,
która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę
w przetargu na zadanie o nazwie
Rozbudowa istniejącego Powiatowego

Zespołu Szkół w Przodkowie o
halę sportową z łącznikiem -
etap II roboty budowlane
wykończeniowe, oferując
wykonanie inwestycji za
kwotę 4.272.727,77 zł bru�o
oraz udzieliła 5 lat gwarancji
na wykonane roboty
budowlane.

Na początku 2020 roku
zakończona została realizacja
pierwszego etapu zadania

polegającego na realizacji stanu surowego
zamkniętego, która została wykonana przez
firmę ELWOZ Budownictwo Sp. z o.o.
z Miechucina, ze środków własnych
Powiatu Kartuskiego. Następnie podjęto
starania o uzyskanie dofinasowania na
dokończenie inwestycji ze źródeł

zewnętrznych. Dzięki Funduszowi Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu
Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Blisko
2.100 tys. złotych pozwolą przeprowadzić
roboty budowlane wykończeniowe,
instalacyjne, zagospodarować teren oraz
oddać obiekt do użytkowania. Termin
realizacji został określony na 8 miesięcy od
podpisania umowy, hala sportowa będzie
otwarta dla chętnych już w sezonie
zimowym 2021/2022.

J.Tersa

Nowa hala sportowa w Przodkowie

Bogdan Łapa i Piotr Fikus w imieniu zarządu podpisują umowę
z firmą ECOZET, fot. M.Zieliński

Wydarzenia

Więcej porad prawnych w powiecie kartuskim

Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
skierowane jest do osób, które nie są w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
w tym do osób fizycznych, prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą,
niezatrudniających innych osób w ciągu
ostatniego roku.

W naszym powiecie działają dwa punkty
poradnictwa obywatelskiego – w Chmielnie
i Stężycy, w których skorzystać można z pomocy
doradcy. Jego rolą jest pomoc osobom, które
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub
w kryzysie i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
Doradca pomaga klientowi wybrać najlepszy
sposób rozwiązania jego problemów
i opracowuje wspólnie z nim plan działania.
Dąży do podniesienia świadomości klienta
o przysługujących mu uprawnieniach lub
spoczywających na nim obowiązkach.
Poradnictwo obywatelskie obejmuje
rozwiązywanie różnego rodzaju problemów,
mogą to być m.in. porady dla osób
zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych
czy z zakresu pomocy społecznej, katalog
rodzaju porad jest bardzo szeroki. W ramach
poradnictwa obywatelskiego można skorzystać
także z nieodpłatnej mediacji. Z porad
obywatelskich w naszym powiecie korzysta
znacznie mniej mieszkańców niż z pomocy

prawnej i jest to wciąż mało popularna forma
pomocy. Zachęcamy więc, aby osoby, które
borykają się w życiu z różnymi problemami, do
skorzystania z tej formy pomocy.

Od 2021 r. w powiecie kartuskim działa
dodatkowy punkt pomocy prawnej. Oznacza to
zwiększenie dostępności do natychmiastowej
pomocy prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej działają codziennie od 8 rano do
późnych godzin popołudniowych w Kartuzach,

Żukowie i Sierakowicach. Porad prawnych
udzielają radcy prawni i adwokaci. Do punktów
nie ma kolejek i zazwyczaj z porady prawnej
można skorzystać w tym samym dniu, kiedy się
rejestrujemy.

Jak skorzystać z porady

W celu skorzystania z porady należy dokonać
rejestracji telefonicznej pod numerem
536 006 810 czynnym w godz. od 8:00 do 12:00
lub za pośrednictwem rejestracji on-line,
czynnej całą dobę przez stronę:
h�ps://np.ms.gov.pl/pomorskie/kartuski

Ze względu na bezpieczeństwo klientów
i doradców zawieszone zostały porady
stacjonarne w punktach. Porady odbywają się
obecnie za pomocą środków komunikowania
się na odległość, najczęściej przez telefon.

Osoby, które skorzystały z usługi mogą
przekazać anonimową opinię o udzielonej
poradzie. Opinię można przekazać telefonicznie
na numer tel. 58 694 82 72, za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adres e-mail:
zdrowie@kartuskipowiat.pl lub listownie pod
adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Dworcowa

1, 83-300 Kartuzy. Więcej szczegółów, adresy
puntków i bieżące informacje o poradach
prawnych i obywatelskich zamieszczamy na
stronie Powiatu Kartuskiego w dziale:
Nieodpłatna Pomoc Prawna.

A.Kozioł
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Powiat Kartuski podpisał umowę na zadanie pod nazwą: Rozbudowa istniejącego Powiatowego Zespołu Szkół w
Przodkowie o halę sportową z łącznikiem - etap II roboty budowlane wykończeniowe.

Coraz chętniej korzystamy z nieodpłatnej pomocy prawnika, poradnictwo obywatelskie też nam się przyda.

Fot. Sco� Graham on Unsplash
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Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem planistycznym
wszystkich samorządów, określającym wizję i cele polityki regionalnej
w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Stanowi ważny
instrument ukierunkowujący działania i umożliwiający podejmowanie
decyzji na dziś i na wiele najbliższych lat.

Proces ewaluacji trwał cały 2020 rok, a brali w nim udział
samorządowcy i specjaliści z różnych dziedzin. Prace oparto na szerokim
dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów
społeczno-gospodarczych i mieszkańców, czego wyrazem były trwające
w lutym i marcu br. konsultacje społeczne. Dzięki temu możliwa była
pogłębiona, merytoryczna dyskusja na tematy ważne dla przyszłości
powiatu kartuskiego.

W końcu kwietnia Rada Powiatu Kartuskiego podejmie uchwałę
o przyjęciu strategii, która następnie zostanie opublikowana w wersji
elektronicznej (na stronie www.kartuskipowiat.com.pl) i drukowanej.

Strategia zakłada realizację szeregu kluczowych przedsięwzięć
rozwojowych, które będą wywierały realny wpływ na poprawę jakości
życia mieszkańców powiatu kartuskiego w dłuższej perspektywie ale też
otworzy drogę do realizacji najbliższych planów: tj. dokończenie budowy
hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie, remont
i przystosowanie budynku po sądzie rejonowym na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Kartuzach, uruchomienie hospicjum stacjonarnego
w Kartuzach, remont bloku operacyjnego oddziału chirurgii oraz
utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Powiatowym Centrum
Zdrowia w Kartuzach, działania zmierzające do budowy obwodnic Kartuz,
Sierakowic i Żukowa oraz rewitalizacji linii kolejowej 229 Kartuzy-
Sierakowice- Lębork, uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego czy
budowę dróg dojazdowych do obwodnicy metropolitalnej.

W ostatnich miesiącach Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego rozpoczął etap oficjalnych konsultacji społecznych
projektów Regionalnych Programów Strategicznych, które stanowić będą
zasadnicze narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2030. Będą one miały bezpośrednie przełożenie na treść
Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym, w lutym br.
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach odbyły się spotkania
konsultacyjne poświęcone wypracowaniu wspólnych ustaleń do
Regionalnych Programów Strategicznych, zabezpieczających interesy
mieszkańców powiatu kartuskiego.

A. Cyman-Myszka

Wkrótce przyjęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2030

Już w kwietniu planowane jest uchwalenie przez Radę Powiatu Kartuskiego
zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2030 wraz z
uszczegóławiającymi jej zapisy Programami Operacyjnymi na lata 2021-2025.

Warsztaty poświęcone aktualizacji strategii, fot. M.Zieliński

Wydarzenia

Społeczne inicjatywy Powiatu Kartuskiego
Na terenie powiatu kartuskiego dzięki

współpracy z gminami i organizacjami
pozarządowymi realizowany jest projekt Nestor
standard wsparcia osób starszych w powiecie
kartuskim oraz Zintegrowany system usług
społecznych - Pokolenia. Nie po raz pierwszy
samorząd powiatu poprzez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego
intensywnie działa na rzecz osób, których
aktywność życiowa i dobrostan z racji wieku lub
niepełnosprawności zdecydowanie się obniżają.
Za ten obszar zadań własnych powiat kartuski
został doceniony i uhonorowany w 2019 r., jako
samorząd wyróżniający się we wspieraniu
polityki senioralnej oraz podejmowaniu
szczególnie wartościowych i skutecznych
inicjatyw na rzecz seniorów. Dzisiaj
wykorzystujemy doświadczenia poprzedniego
projektu zakończonego w roku 2020 (Rozwój
usług społecznych na terenie powiatu
kartuskiego), by kolejna pomoc potrzebującym
mogła uzyskać wszechstronny i systemowy
charakter. W ramach Nestora (...) organizowane
są zajęcia z zakresu rozwoju osobistego,
spotkania z prawnikiem lub psychologiem.
Możliwe też stanie się wspieranie osób
starszych w miejscu ich zamieszkania poprzez
całodobową teleopiekę, a także mobilne usługi
opiekuńcze z bezpośrednim dotarciem do
domu seniora. W Małkowie i Sianowie działają
kluby aktywności, a w Sierakowicach,

Gowidlinie, Paczewie, Stężycy i Węsiorach -
kluby seniora Nestor, zbudowane na wzór
uniwersytetów ludowych. Pod numerem
telefonu 58 380 08 02 czynny jest Bank Usług
Społecznych. To tutaj można zgłosić potrzebę
pomocy a także dowiedzieć się, z jakiego
rodzaju wsparcia w ramach projektu można
skorzystać. Wartość przedsięwziecia to 1,4 mln
złotych.

Powiat Kartuski jest liderem kolejnego
wspomnianego na wstępie projektu:
Zintegrowany system usług społecznych
powiatu kartuskiego - Pokolenia, realizowanego
w partnerstwie ze wszystkimi gminami powiatu
oraz Fundacją Słoneczne Wzgórze ze Stężycy,
Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni
z Żukowa i Spółdzielnią Socjalną Pasja z Kartuz.

Wśród głównych zadań projektowych znajdą
się: powołanie Powiatowej Rady Seniorów,
stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Żukowie, otwarcie dziewięciu klubów seniora
w gminach: Chmielno, Somonino i Sulęczyno
a także utworzenie mieszkania chronionego
w Chmielnie. Dla rodzin, dzieci i osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
zaburzeniami psychicznymi, całościowymi
zaburzeniami w rozwoju przewiduje się m.in.
pomoc terapeutyczną, psychologiczną,
socjoterapeutyczną, szkolenia dla opiekunów,
weekendowe spotkania rodzinne, turnusy i tzw.
weekendy wytchnieniowe, podczas których

osoby codziennie opiekujące się
niepełnosprawnymi będą mogły odpocząć.

W pracowniach terapeutycznych, w sali
doświadczania świata i gabinecie sensorycznym
potrzebujący znajdą w tym czasie opiekę
specjalistów. Projekt pozwoli również dzieciom
objętym pieczą zastępczą przygotować się do
samodzielnego życia. Młodzież i opiekunowie
skorzystają ze szkoleń i wyjazdów studyjnych,
wsparcia specjalistów. Dla wszystkich tych
celów, z pieniędzy projektowych, modernizacji
zostanie poddana część internacka Zespołu
Placówek Specjalnych przy ulicy Słonecznej w
Kartuzach. Całkowita wartość przedsięwzięcia
trwającego 2 lata przekracza 10 mln zł, z czego
wkład własny samorządu to zaledwie 5 proc. tej
wartości.

I.Formela

Starosta Kartuski podpisuje umowę
na realizację projektu, fot. M.Zieliński



Na ustawie metropolitalnej zyskamy wszyscy!

Nawet 200 mln rocznie może trafiać na Pomorze dzięki przyjęciu ustawy metropolitalnej. Zyskają na tym także
mieszkańcy powiatu kartuskiego. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na transport zbiorowy, nowe połączenia,
wspólny bilet metropolitalny, węzły przesiadkowe i drogi.

Projekt umowy partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021-2027 decyduje o podziale środków
pomiędzy regionami. Zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 milionów euro czyli ok. 3 mld zł mniej
niż w poprzednich latach. Obniżenie puli przyznanych środków o prawie 40 proc. spowoduje wyhamowanie
tempa rozwoju naszego regionu i redukcję inicjatyw samorządowych.

Metropolia to przede wszystkim korzyści dla
małych miejscowości. Dodatkowe fundusze dla
Pomorza pozwolą na lepsze zarządzanie
transportem, umożliwią zakup dodatkowych
autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów,
a także pozwolą na stworzenie nowych połączeń
i budowę priorytetowych dla metropolii dróg.
Jest to szczególnie istotne dla mniejszych
samorządów. Bez ustawy metropolitalnej nie
będzie można dostatecznie zadbać o
mieszkańców peryferyjnych miejscowości
i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym,
które jest jednym z największych wyzwań
naszego kraju. Zyskamy szansę na większy
dostęp mieszkańców wsi i miasteczek do
specjalistycznej opieki medycznej, edukacji

i rynku
pracy. Dodatkowy
budżet przełoży się
na wyrównanie
standardu usług
oświatowych
i kulturalnych w

gminach, skoordynowane planowanie przebiegu
dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych
czy wspólną promocję zagraniczną atutów
gospodarczych i turystycznych regionu.

Wzmacnianie obszarów metropolitalnych nie
jest dzieleniem Polski na silniejszych
i słabszych. Współpraca dużych i małych
samorządów wokół największych miast jest
esencją zrównoważonego rozwoju kraju. Jak
pokazują wszystkie badania tam gdzie została
utworzona struktura metropolitalna, lepiej
zorganizowany jest transport publiczny i cała
publiczna przestrzeń.
Usankcjonowana prawnie metropolia to
rozbudowany system transportu publicznego,
sprawniejsze i szybsze połączenia na podstawie

jednego biletu, walka o czyste środowisko
i powietrze, skoordynowane planowanie
przestrzenne, współpraca przy realizacji
inwestycji, wspólne planowanie przebiegu dróg
oraz rozwój zrównoważonej mobilności. To
konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców.

Źródło: OM G-G-S

Bogdan Łapa
Starosta Kartuski

Struktura metropolitalna poprzez pracę nad
wspólnymi projektami, wymiana
doświadczeń i wiedzy zwiększa potencjał
samorządów, przyczyniając się tym samym
do poprawy jakości życia naszych
mieszkańców.

Zagrożone fundusze unijne dla Pomorza

Województwa pomorskiego nie obejmują też
mechanizmy rekompensujące, takie jak
Program Polska Wschodnia czy Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji. Biorąc pod uwagę
zaproponowany podział środków, nasze
województwo jest jednym z tych, które dostaną
najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca Pomorza jest to kwota 482 euro,
w porównaniu z 812 euro w latach 2014–2020.
Mniej od Pomorza otrzyma tylko województwo
mazowieckie, w którym mieszkańcy mogą liczyć
na 412 euro i dolnośląskie (416 euro).

W trosce o przyszłość regionu Starosta Kartuski
Bogdan Łapa przyłączył się do apelu Walnego
Zebrania Członków Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot i wraz z 44 innymi
samorządowcami zaapelował o przejrzysty
i sprawiedliwy podział funduszy europejskich
w nowej perspektywie finansowania, a także
o utrzymanie zasady decentralizacji środków
unijnych. Wątpliwości apelujących wzbudziła
ponadto wysokość rezerwy, na którą

przewidziano aż 25 proc. ogólnej puli środków
regionalnych. Samorządowcy wezwali
o przeprowadzenie transparentnej
i partnerskiej debaty nad kryteriami alokacji
funduszy unijnych.

Wystosowany 18 lutego br. apel skierowano do
premiera Mateusza Morawieckiego, a także
Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Minister
Funduszy i Polityki Regionalnej
(odpowiedzialnej za przygotowanie Umowy
Partnerstwa, Krajowego Planu Odbudowy,
dokumentów wdrażających Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji i Programów
Operacyjnych w Polsce) oraz pomorskich
parlamentarzystów.

Tempo rozwoju województwa pomorskiego
wciąż jest zróżnicowane. W dalszym ciągu stoi
przed nami wiele wyzwań związanych
z infrastrukturą, transportem, ekologią.
Szczególnego wsparcia wymaga obszatr
społeczny, przeciwdziałanie bezrobociu
i wykluczeniu społecznemu. Środki europejskie

to kluczowe źródło finasowania inwestycji
rozwojowych w regionie. Utrata prawie 40
procent istotnie zahamuje planowane działania
rozwojowe. Pod znakiem zapytania staną
ważne dla powiatu kartuskiego inwestycje
m.in. budowa obwodnicy Kartuz i Sierakowic
oraz rewitalizacja linii kolejowej na trasie
Kartuzy – Sierakowice.

Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego uruchomił petycję do rządu
o zwiększenie funduszy unijnych dla
województwa pomorskiego, co najmniej o
kwotę, o którą pomniejszone zostały środki
planowane przez rząd na perspektywę 2021–
2027. Apel dostępny jest do podpisu przez
wszystkich mieszkańców na stronie:
h�ps://pomorskie.eu/petycja/.

Zachęcamy do włączenia się w tak ważną dla
rozwoju województwa pomorskiego akcję.
Wszyscy możemy pomóc!

A. Cyman-Myszka
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Związek Powiatów Polskich zaniepokojony pomysłem centralizacji
szpitali powiatowych

10 marca podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia przedstawione zostały założenia planowanej reformy
systemu opieki zdrowotnej. We wszystkich prezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia koncepcjach
zobrazowano zamiar dokonania zmian właścicielskich szpitali.

W odpowiedzi na trwające w resorcie zdrowia
prace, Związek Powiatów Polskich prowadzi
kampanię informacyjną, poszerzającą wiedzę
mieszkańców na temat funkcjonowania szpitali
powiatowych i nakładów, jakie ponoszą
samorządy w związku z ich prowadzeniem.

Wedle ostatnich zapowiedzi Ministerstwa
Zdrowia konkretne założenia planowanej
reformy właścicielskiej szpitali będą gotowe do
końca marca. Propozycje mają dotyczyć zmiany
formuły organizacyjnej szpitali w Polsce, co
sprowadzałoby się do ich przekształcenia w
spółki, w których Skarb Państwa objąłby część
udziałów.

Związek Powiatów Polskich, którego członkiem
jest Powiat Kartuski, jest zdecydowanym
przeciwnikiem centralizacji systemu ochrony
zdrowia. Podczas spotkania z wiceministrem
zdrowia Sławomirem Gadomskim
zaprezentowano koncepcję odwrotną,
tj. zmierzającą do usamorządowienia usług
opieki zdrowotnej. Zgodnie z jej założeniami do
zadań powiatu należałoby pełne spectrum
usług z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej,
min. zabezpieczenie podstawowych potrzeb
zdrowotnych, zapewnienie opieki
psychologicznej i psychiatrycznej, prowadzenie
szpitali powiatowych oraz zagwarantowanie
mieszkańcom opieki długoterminowej.

Skutek ewentualnych zmian w zakresie
funkcjonowania szpitali dotknie bezpośrednio
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w

Kartuzach. Wielu mieszkańców już nie pamięta,
że w czasie, kiedy powstawał Powiat, szpital był
w opłakanym stanie. Pierwszą inwestycją była
winda, potem wykonano remont kuchni,
kotłowni, OIOM-u czy SOR-u. W 2008 roku
Rada Powiatu Kartuskiego podjęła decyzję
o likwidacji Szpitala Powiatowego w Kartuzach,
zobowiązując się jednocześnie do spłaty
wierzytelności szpitala - ok. 15 mln złotych.
Wcześniej w grudniu 2007 r. utworzono spółkę
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
Kartuzach, która rozpoczynając działalność bez
żadnych obciążeń finansowych, była w stanie
zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie
zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony
zdrowia. Dzisiaj szpital należy do lokalnej
społeczności poprzez formę własnościową,
tj. stuprocentowy udział właścicielski Powiatu
Kartuskiego.

To, że obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia nie
wykazuje strat i cieszy się coraz większym

zaufaniem pacjentów, jest wynikiem dobrego
nim zarządzania, a także licznych inwestycji
samorządu powiatu kartuskiego. Ostanie dwa
lata to przede wszystkim kompleksowy remont
budynku apteki szpitalnej wraz z budową
łącznika pomiędzy apteką a budynkiem
głównym szpitala, a także rozbudowa tlenowni.
Aktualnie w szpitalu powstaje centralna
sterylizatornia. Wartość tych inwestycji to
3.550 tys. złotych.

W tym roku planuje się stworzenie
nowoczesnego centrum diagnostyki obrazowej,
wyposażonego m.in. w rezonans magnetyczny,
tomograf komputerowy i pracownie USG,
z łącznikiem do oddziału wewnętrznego
i powierzchnią dla administracji szpitala.

Dodatkowo Powiat przymierza się do
rozbudowy bloku operacyjnego i modernizacji
oddziału chirurgii.

Funkcjonowanie szpitali powiatowych winno
zostać w ges�i samorządów, które znają
potrzeby mieszkańców i mogą szybciej niż
centrala dostosowywać profil i czas działania
szpitali do lokalnych potrzeb. Jak powiedział
Starosta Kartuski Bogdan Łapa: - to dzięki
naszym inwestycjom doprowadziliśmy do tego,
że kartuski szpital całkowicie zmienił swe
oblicze, zyskał zaufanie pacjentów, a jakość
i dostępność usług jest nieporównywalnie
lepsza.

A.Cyman - Myszka

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach, fot. M.Zieliński
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O konieczności ochrony dziedzictwa
kulturowego Kaszub nie trzeba nikogo
przekonywać, to niezwykłe wartości określające
naszą kulturę, to most łączący przestrzeń
dziejów minionych i współczesnych.
19 lutego 2021 roku podpisano umowy
przyznające dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla
zabytków wpisanych do rejestru zabytków
z obszaru powiatu kartuskiego.
Wsparcie otrzymały:

- 90 tys. zł. parafia rzymskokatolicka p.w.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie -
wymiana pokrycia dachu w kościele
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

- 85 tys. zł parafia rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Kartuzach,
na remont wnętrz Eremu w dawnej Kartuzji
Gdańskiej.

-41.500 zł parafia rzymskokatolicka p.w.
Św. Jana Ewangelisty w Przyjaźni, na prace
konserwatorskie przy elementach zabytkowych,
z których ma powstać ołtarz główny w kościele
p.w. Św. Jana Ewangelisty w Przyjaźni.

- 111.985 zł parafia rzymskokatolicka p.w.
Św. Józefa, w Pomieczynie, na remont oraz
konserwację elewacji kościoła p.w. Św. Józefa
w Pomieczynie wraz z wymianą stolarki
okiennej.

Umowy ze strony Powiatu Kartuskiego
podpisali Starosta Kartuski Bogdan Łapa
i Wicestarosta Piotr Fikus.

I.Gołembiowska

Kolegiata p.w. WNMP w Kartuzach, fot. A.Byczkowski

Podpisanie umów na prace konserwatorskie obiektów sakralnych



Barometr zawodów powiatu kartuskiego na 2021 rok

Wyniki badania mogą zostać
wykorzystane w trakcie planowania
kariery zawodowej. Wskazują w
jakich zawodach warto się
dokształcać, by mieć gwarancję
najlepszej perspektywy pracy.
Przydają sie też przy poszukiwaniu
pracy w zawodzie w różnych powiatach,
wreszcie mogą zostać wykorzystane
podczas dokonywania analiz rynku
pracy, gdy trzeba wskazać trendy w
zakresie popytu i podaży pracy.
Barometr dzieli zawody na trzy grupy
tj. deficytowe, w których
w najbliższym roku nie powinno być
trudności ze znalezieniem pracy,
zrównoważone, w których liczba ofert
pracy będzie zbliżona do liczby osób
zdolnych i chętnych do podjęcia
zatrudnienia oraz zawody nadwyżkowe,
w których znalezienie pracy może być
trudniejsze ze względu na małe
zapotrzebowanie wobec dużej liczby
kandydatów.
Barometr zawodów stanowi cenną
wskazówkę dla osób poszukujących
pracy lub oczekujących zmian
w sferze zawodowej, jest inspiracją dla
pracodawców, nauczycieli i
doradców zawodowych, rynek pracy
w powiecie kartuskim od kilku lat
utrzymuje się na podobnym
poziomie. Zdecydowaną większość
stanowią zawody zrównoważone
(98 zawodów). Drugą co do
wielkości grupę stanowią zawody deficytowe
(64 zawody), a najmniej liczną grupą są zawody
nadwyżkowe (2 zawody). Największy deficyt
wśród poszukujących pracy pojawił się w branży
budowlanej i dotyczy głównie murarzy,
tynkarzy, dekarzy, brukarzy czy zbrojarzy. W
grupie poszukiwanych pracowników znaleźli się
również nauczyciele: przedszkoli, nauczania
początkowego, języków obcych, praktycznej
nauki zawodu, przedmiotów
ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych
czy szkół specjalnych i oddziałów
integracyjnych. Wciąż brakuje też
wyspecjalizowanych pracowników w branży
mechanicznej i samochodowej. Informacja ta

być może zachęci tegorocznych absolwentów
klas ósmych do podjęcia kształcenia w tych
zawodach. Powiatowe szkoły zawodowe
prowadzą takie kierunki i czekają na chętnych.

Sytuacja w poszczególnych grupach
zawodowych może się zmieniać w zależności
od uwarunkowań rynkowych, społecznych oraz
środowiskowych. Na obecne wyniki badania
niebagatelny wpływ miała sytuacja
epidemiczna w kraju związana
z pandemią koronawirusa. Jej dynamiczny
rozwój oraz wprowadzane liczne obostrzenia
mają niekorzystny wpływ na sytuację branż
gastronomicznych i hotelarskich, gdzie
aktualnie próżno szukać ofert pracy.

red. A. Moszczańska Doradca klienta PUP,
A. Cyman-Myszka

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach po raz szósty uczestniczyli w ogólnopolskim, jakościowym
badaniu Barometr zawodów. Jest to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych
zawodach na poziomie powiatowym, pozwalająca określić kierunki oraz natężenie zmian zachodzących na rynku
pracy.

Rynek pracy

Betoniarze i zbrojarze
Blacharze i lakiernicy
samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze
budowlani
Dentyści
Elektrycy, elektromechanicy
i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fryzjerzy
Gospodarze obiektów,
por�erzy, woźni i dozorcy
Inspektorzy nadzoru
budowlanego
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy samochodów
ciężarowych i ciągników
siodłowych
Kierownicy budowy
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy
produkcji odzieży
Lakiernicy
Lekarze
Logopedzi i audiofonolodzy
Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy maszyn
i urządzeń

Mechanicy pojazdów
samochodowych
Monterzy instalacji
budowlanych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Murarze i tynkarze
Nauczyciele języków obcych
i lektorzy
Nauczyciele nauczania
początkowego
Nauczyciele praktycznej
nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół
specjalnych i oddziałów
integracyjnych
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy i mechanicy
sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy maszyn do
produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych
Operatorzy obrabiarek
skrawających
Operatorzy urządzeń
dźwigowo-transportowych
Opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Piekarze

Pielęgniarki i położne
Pracownicy ds.
budownictwa drogowego
Pracownicy ds.
rachunkowości i księgowości
Pracownicy ds. techniki
dentystycznej
Pracownicy fizyczni
w produkcji i pracach
prostych
Pracownicy przetwórstwa
spożywczego
Pracownicy robót
wykończeniowych
w budownictwie
Pracownicy służb
mundurowych
Pracownicy socjalni
Projektanci i administratorzy
baz danych, programiści
Psycholodzy
i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna
i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Tapicerzy
Wychowawcy w placówkach
oświatowych i opiekuńczych

Kucharze Pracownicy biur podróży
i organizatorzy obsługi
turystycznej

DE
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ZST w Kartuzach, spotkanie z doradcą zawodowym
fot. własne
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Mogą na nas liczyć

Nowy rok szkolny za pasem

Wsparcie psychologiczne młodzieży jest
niezwykle ważne, zwłaszcza w okresie
pandemii, i dotyczy ono nie tylko uzdolnionych,
ale także, a może przede wszystkim – osób
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
bądź niepełnosprawnych. Coraz większym
problemem staje się depresja wśród
nastolatków i ich zła kondycja psychiczna.
Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom powiat
nawiązał współpracę z lekarzem psychiatrą,
który w powiązaniu z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Kartuzach dokonuje konsultacji
i terapii dzieci i młodzieży z terenu powiatu

kartuskiego. Wolę współpracy we wspólnym
projekcie i pomoc finansową na ten rok
wyraziły wszystkie gminy powiatu kartuskiego,
co oznacza objęciem wsparcia wszystkie dzieci
z powiatu, niezależnie, do jakiej uczęszczają
szkoły.

Dużą grupą potrzebującą terapii, edukacji
i opieki są dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju. Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Żukowie jest
placówką referencyjną dla innych ośrodków
z terenu województwa pomorskiego w zakresie

edukacji dzieci z głębszymi i sprzężonymi
niepełnosprawnościami . Bogate doświadczenie
i wysoko kwalifikowana kadra zdecydowały
o podjęciu w kolejnym roku działań w projekcie
Szkoła za życiem. Usprawnianiu i pomocy
rozwojowej poddanych jest obecnie 80. dzieci.
Wydatek w tym wieloletnim projekcie za
ubiegłe lata to ok. 800 tys. zł., a obecnie
w planie - ok. 670 tys. zł.

J.Tersa

Już w kwietniu oddany zostanie do rąk uczniów
i wszystkich zainteresowanych informator
o naborze do szkół ponadpodstawowych.
W tym roku przyjmie on formę w pełni
digitalną. Informacje, na bieżąco
aktualizowane, dostępne będą poprzez
aplikację webową oraz użycie tzw. QRkodu.
Łatwy i precyzyjny wirtualny dostęp do
wszystkich ofert kształcenia w powiecie jest
cenny nie tylko dla absolwentów tegorocznych
klas ósmych szkoły podstawowej, ale również
dla mieszkańców, w tym pracodawców

i samorządowców. Rekrutacja na rok szkolny
2021/22 do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych rozpocznie się 17 maja
2021 i trwać będzie do 21 czerwca. Listy
przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone
2 sierpnia. Szczegółowa procedura naboru,
uwzględniająca wytyczne MEiN, jest podana na
stronach szkół ponadpodstawowych. Ponadto
zasady elektronicznej rekrutacji przekazywane
są , jak co roku, do szkół macierzystch
tegorocznych absolwentów.

J.Tersa
Fot. Javier Trueba on Unsplash

Dobra i nowoczesna edukacja
Projekty edukacyjne i współpraca z pomorskimi uczelniami poszerzają i uatrakcyjniają pracę szkół powiatowych.

W kolejnym roku działań projektowych
dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb
branż kluczowych gospodarki uczniowie szkół
zawodowych Zespołu Szkół Technicznych
w Kartuzach oraz Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Żukowie doskonalą
swoje umiejętności w branżach kluczowych,
takich jak: budownictwo, energetyka
i ekoenergetyka oraz transport, logistyka
i motoryzacja. Co więcej nauczyciele
kształcenia zawodowego tych szkół również
rozwijają wiedzę oraz praktykę w nauczaniu
zawodu, korzystając z nowości metodycznych,
technicznych i technologicznych w
interesujących ich dziedzinach. W projekt
zaangażowanych jest blisko 700 osób, które
dostają szansę na odniesienie sukcesów na
rynku pracy. Ważne też, że na jakości
i atrakcyjności zyskuje oferta naszych szkól
zawodowych oraz ich współpraca
z pracodawcami i szkołami wyższymi.

Kolejne przedsięwzięcie, projekt Zdolni
z Pomorza - powiat kartuski o wartości ponad
1.100 tys. zł jest niewątpliwie wiodącym
działaniem w obszarze edukacji i koncentruje
się na wsparciu ok. 130 uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki
i informatyki oraz w działaniach przyrodniczo
- społecznych. Współpracuje w nim wiele

instytucji o zasięgu lokalnym i regionalnym –
samorząd województwa pomorskiego poprzez
pomoc stypendialną oraz działanie
Regionalnego Centrum Nauczania
Kreatywnego i obozy naukowe, szkoły wyższe,
oferujące wykłady akademickie, mentoring
i pla�ormę zadaniową. W powiecie natomiast
– Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,
a w nim zajęcia pozalekcyjne z fizyki,
matematyki, informatyki i biologii, pomoc
psychologiczno – pedagogiczna oraz
różnorodne działania projektowe.
Jeżeli już o najzdolniejszych mowa, warto
wspomnieć o jakości kształcenia w szkołach
ponadpodstawowych prowadzonych przez
powiat kartuski. Obrazem, choć niepełnym,
osiągnięć poszczególnych placówek jest ostatni
ogólnokrajowy Ranking liceów i techników
tygodnika Perspektywy. Wśród medalistów
znalazły się nasze szkoły – Technikum nr 2
w Zespole Szkól Zawodowych i
Ogólnokształcących w Kartuzach, Technika
z Zespołów Szkół w Sierakowicach i Somoninie
oraz I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach.
W trosce o maksymalne rozszerzenie
możliwości korzystania przez uczniów
i szkoły z technologii informacyjno –
komunikacyjnej, za dodatkowe 140 tys. zł
w ramach projektu Aktywna Tablica, możliwe

stało się kolejne unowocześnienie szkolnej
infrastruktury komputerowej oraz wsparcie
kompetencji TI uczniów i nauczycieli.
Kolejne partnerstwo uczelni i samorządu
razem z Akademią Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku, uatrakcyjni edukacyjną
mapę powiatu. Studenci uczelni na kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli
realizować praktykę studencką w zakresie
zarządzania kryzysowego. Możliwe też będzie
prowadzenie praktyk zawodowych w oparciu
o nasze zasoby oświatowe, zwłaszcza, że
działają u nas szkoły oferujące młodzieży naukę
w oddziałach rozwijających zainteresowania
wojskiem i szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej,
przygotowując nową ofertę Akademii,
współpracuje z licznymi instytucjami
w województwie pomorskim, w tym
z samorządem powiatowym i gminy Kartuzy.
Porozumienie podpisali Bogdan Łapa –
Starosta Kartuski oraz Mieczysław Grzegorz
Gołuński – Burmistrz Kartuz,
a w imieniu akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku – dr Piotr Makar, Dziekan
Wydziału.

J.Tersa

Edukacja
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Nowe muzeum w Żukowie
Już niebawem przy kościele Wniebowzięcia NMP rozpocznie swoją

działalność Muzeum Norbertanek Żukowskich.

Zamieszczone piktogramy przekażą istotne
informacje o restauracjach i możliwościach
noclegu, o dostępności lokali dla osób
z niepełnosprawnościami. Nawigację ułatwia
podział folderu na cztery części wzdłuż
atrakcyjnych krajobrazowo tras
samochodowych.

Za punkt wyjazdu przyjęto Trójmiasto, choć
łatwo dotrzeć do przedstawionych restauracji
z różnych kierunków Pomorza.
Pierwsza trasa Z Gdańska do stolicy Kaszub
prowadzi nas przez Żukowo, Kartuzy
do Przodkowa i zaprasza do 16 lokali.
Druga Z Gdyni na Wieżycę przebiega przez
Żukowo, Szymbark oraz Gołubie
i proponuje również 16 restauracji.
Kolejna Droga Kaszubska wiedzie przez Garcz,
Chmielno, Ręboszewo, Złotą Górę, aż
do Koszałkowa i Krzesznej. Znajduje się przy
niej 13 lokali restauracyjnych.

Ostatnia Ze Złotej Góry do Źródeł Słupi
przedstawia 8 restauracji zlokalizowanych
w Brodnicy Górnej, Zgorzałem, Sulęczynie,

Kistowie, Gowidlinie i Sierakowicach. Z całą
pewnością przyda się turystom zamieszczony
w publikacji spis centrów i punktów informacji
turystycznej oraz mapy powiatu kartuskiego
z zaznaczonymi lokalami.
Naszym zamiarem jest promocja miejsc
przyjaznych, pełnych dobrej energii,
serwujących pyszne jedzenie. Punktów, do
których wracamy z wielką przyjemnością.
Ta bezpłatna publikacja będzie przydatna
zarówno mieszkańcom jak też gościom
odwiedzającym nasz malowniczy powiat.
Wydawnictwo jest dostępne we wszystkich
restauracjach i punktach informacji
turystycznej.
Jednocześnie wszystkie informacje, które
zostały umieszczone w folderze, znajdziemy
w wersji interaktywnej na stronie
www.restauracje.zwiedzajkaszuby.pl.

Dzięki zastosowaniu aplikacji webowej
możliwe stało się dostarczenie konkretnych
funkcjonalności oraz udostępnienie bardziej
zaawansowanego interfejsu, w ramach którego

mamy więcej opcji interakcji
z wyświetlaną treścią. Możemy np. wpisywać
dane, ustalać trasy dojazdu do wybranej
restauracji itp.

Mamy nadzieję, że trudne czasy dla branży
turystycznej wkrótce się zakończą i szybko
wrócimy do pełnego, aktywnego życia.
Wierzymy, że
folder Zasmakuj
w Szwajcarii
Kaszubskiej
będzie
ponownym
zaproszeniem do
odwiedzenia
naszych lokalnych
restauracji,
niecierpliwie
oczekujacych
gości po długim,
trudnym czasie...

Zasmakuj w Szwajcarii Kaszubskiej
Dzięki powiatowej publikacji poznamy 53 restauracje z terenu powiatu kartuskiego, które warto
odwiedzić. Przy każdym prezentowanym lokalu znalazł się krótki opis walorów miejsca i dań,
przygotowany przez samych właścicieli, a dodatkową zachętą są fotografie przedstawianych
obiektów.

W.Okroj

Kultura

Będzie to interaktywna i mul�medialna
koncepcja wykorzystująca przestrzeń czterech
kondygnacji budynku przylegającego do
kościoła poklasztornego. Ta nowoczesna
ekspozycja przeniesie widza do opowieści
o życiu klasztoru żukowskich norbertanek.

Zwiedzający dowiedzą się, jak doszło do
powstania tego zgromadzenia, poznają postać
św. Norberta, idee, jakim hołdował i zakon,
który stworzył. Usłyszą również o świętym
Augustynie i jego wpływie na kształt reguły

norbertańskiego zakonu, którego dewiza
brzmiała Jedno serce i jedna dusza w Bogu.
Poznają, jak intensywna była codzienna
praktyka modlitewna, którą zakładała reguła
i jak ważna była droga ekspiacji w uprawianiu
kultu Eucharys�i i Matki Bożej.

Aby klasztor mógł istnieć, potrzebny był
też bezustanny wysiłek wkładany w jego byt
materialny, zwłaszcza, że tak burzliwa była
historia tych terenów.

Mimo wojen i wszelkich przeciwności
norbertanki niezłomnie trwały i podnosiły się
po kolejnych ciosach. Prowadziły szkołę
klasztorną dla dziewcząt, ucząc nie tylko
wychowania, ale też tworzenia dzieł rzemiosła
artystycznego, m.in. wspaniałych ha�owanych
strojów liturgicznych czy też ręcznie
wykonanych relikwiarzy.

W jednej z sal muzeum zaprezentowana
zostanie część ogromnego dorobku ha�ów

norbertanek. W osiemnastu wysuwanych
gablotach będzie można zobaczyć ornaty, kapę
oraz antepedia, a także bursy, palki,
manipularze oraz stuły. Ostatni poziom
wprowadzać ma zwiedzających w czas żałoby
i zadumy. Prześledzimy tutaj tragiczne losy
i męczeństwo norbertanek. Przywołana
zostanie śmierć dziesięciu sióstr,
opatrznościowa postać przeoryszy Witosławy
i zmarłej w aureoli świętości Katarzyny
Kostczanki. Poznamy wreszcie siostry, które się
nie poddały i, choć już bez swojego klasztoru
i bez miana zakonnic, żyły wierne regule aż do
śmierci.

Te smutne opowieści mają więc swoją
jasną stronę. Witajcie u norbertanek!

W. Okroj

Muzeum Norbertanek Żukowskich
przy kościele Wniebowzięcia NMP

ul.3-go Maja 4, Żukowo
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Komisja opiniująca wnioski bierze pod uwagę
osiągnięcia zawodników, którzy uczestniczyli
w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata,
mistrzostwach europy oraz członków kadry
olimpijskiej. Stypendia mogą otrzymać także
medaliści mistrzostw polski, ogólnopolskiej
olimpiady młodzieży i zawodnicy kadry
narodowej.

W tym roku wnioski złożyło 60. zawodników
uprawiających 13 dyscyplin sportowych (m.in.
zapasy, koszykówkę, żeglarstwo, kolarstwo,
kickboxing, tenis stołowy, lekkoatletykę i judo).
Pięcioosobowa komisja, biorąc pod uwagę
osiągnięcia z 2020 roku, zaproponowała Staroście
Kartuskiemu przyznanie 51 stypendiów, które
będą wypłacane przez okres najbliższych
10. miesięcy. Najwyższe stypendia otrzymali:
Krzysztof Różnicki, mistrz Polski w biegu na 800m
i biegach przełajowych oraz Gevorg Sahakyan,
kilkukrotny mistrz Polski w zapasach w stylu
klasycznym. Doceniono również osiągnięcia Pawła
Teclafa, wielokrotnego mistrza Polski w szachach
oraz Agaty Makurat koszykarki Uczniowskiego
Klubu Sportowego BAT Kartuzy.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom wytrwałości
oraz wysokich osiągnięć sportowych.
Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów.

D.Dobka

Stypendia dla sportowców

Od 2012 roku Starosta Kartuski corocznie przyznaje stypendia za wysokie wyniki
sportowe osiągane we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Mogą
one zostać przyznane zawodnikom - mieszkańcom powiatu kartuskiego, biorącym
udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek
Sportowy lub w sportach osób niepełnosprawnych.

Sport

STYPENDYŚCI 2021
Marcel Kurjańczyk – żeglarstwo
Paweł Kajeta – żeglarstwo
Filip Nowak – żeglarstwo
Alicja Płotka – koszykówka
Weronika Marszalik – żeglarstwo
Pola Kostuch – żeglarstwo
Izabela Satrjan – żeglarstwo
Dawid Płotka – żeglarstwo
Jakub Biedrzycki – judo
Hubert Biedrzycki – judo
Oskar Malik – lekkoatletyka, piłka nożna
Karolina Miller – judo
Nikodem Grzenkowicz – kolarstwo
Wojciech Ceniuch – kolarstwo
Szymon Pomian – kolarstwo
AdamWoźniak – kolarstwo
Marcel Modliński – kolarstwo
Dawid Michna – tenis stołowy
Samuel Michna – tenis stołowy
Filip Ciszkiewicz – żeglarstwo
Paweł Teclaf – szachy
Igor Tarasiuk – żeglarstwo
Kalina Szostek – windsurfing
Marta Rompska – koszykówka
Nikola Litwin – koszykówka
Anna Majkowska – koszykówka

Katarzyna Balerstet – koszykówka
Martyna Bronk – koszykówka
Wanesa Furman – koszykówka
Agata Makurat – koszykówka
Agata Gilmajster – koszykówka
Cyn�a Formela – koszykówka
Aleksander Mielewczyk – zapasy
Gevorg Sahakyan – zapasy
Nikodem Drewa – zapasy
Andrzej Drewa – zapasy
Aurelia Godzińska – zapasy
Dominika Konkel – zapasy
Jakub Myszk – zapasy
Paweł Janzen – zapasy
Olivier Dobka – zapasy
Krzysztof Różnicki – lekkoatletyka
Wojciech Serkowski – lekkoatletyka
Janina Dmochowska – żeglarstwo
Nikola Zaborowska – kickboxing
Karina Pioch – kickboxing
Armin Wilczewski – kickboxing
Damian Czaja – kickboxing
Oskar Leonarczyk – zapasy
Artur Pituła – zapasy
Igor Dąbrowski – zapasy

23

Narciarze z GKS Cartusia startowali w 45 Biegu Piastów

W pierwszy weekend marca zawodnicy Cartusii
startowali w 45. Biegu Piastów w Jakuszycach
oraz w Mistrzostwach Polski Amatorów w

Zakopanem. Tegoroczny Bieg Piastów odbył się
na oryginalnych trasach z pomiarem czasu

Najlepiej spisała się Paulina Myszk, która w
biegu na dystansie 6 km, wśród kobiet była
druga (w kategorii open 13). Natomiast na
dystansie 25km zajęła 5. miejsce (w kategorii
open 94).
Na dystansie 6 km startowali: Laura i Oktawian
Baranowscy, Natalia Myszk i Justyna Reclaf, a na
15 km Kuba Wesołowski.W tym samym czasie
w Zakopanem na trasach COS w mistrzostwach
Polski amatorów

organizowanych przez PZN startował Janusz
Meissner. W biegu na dystansie 15km stylem
dowolnym zajął w kat. M60 piąte miejsce, a na
15km klasykiem 7. miejsce. Dodatkowo dwa
czwarte miejsca we wcześniejszych zawodach
na Kubalonce dały jemu łącznie piąte miejsce
w Pucharze Polski Amatorów.

Wyjazd zawodników został dofinansowany
z budżetu Powiatu Kartuskiego.Start biegu, fot. J.Meissner



NAZWY MIEJSCOWOŚCI POWIATU KARTUSKIEGO
Prof. Edward Breza

Kartuzy

Żukowo

Początek osadzie dali, zakonnicy,
których tu sprowadził z Pragi i klasztor im
ufundował możny i wierny Krzyżakom pan
Jan z Rusocina pod Gdańskiem w r. 1381.
Zakonnicy, założeni przez św. Brunona
(św. Brunon jest też patronem Kartuz),
kanonika z Reims w r. 1086, dali więc
początek nazwie osady, a potem miastu.
Było to tak. Św. Bruno założył swój klasztor
we Francji, w dolinie Chartreuse pod
Grenoble w Alpach. Ta francuska nazwa
została zlatynizowana (większość znanych
miejscowości oddawano wtedy w postaci
łacińskiej) na Carthusia, a zakonnicy sami
zostali po łacinie nazwani oficjalnie Ordo
Carthusianorum, tj. Zakon Kartuzów,
pojedynczy zakonnik to Carthusianus,
a pustelnia czy, jak kto woli, erem
zakonników został też określony Carthusia.
W dawnej polszczyźnie zakonnika
określano też mianem kartuzjanin, tak np.
pisał o swoim starszym bracie Joachimie
Józef Wybicki w Pamiętnikach, a więc
polszczono łacińską formę Carthusia czy
Carthusianus. Dodajmy, że i po angielsku
zakonnik reguły św. Brunona (spisanej
jednak dopiero przez piątego opata
generalnego Guidona w XII w.) nazywa się
Carthusian.

Dziś na zakonników mówi się po polsku
kartuzi, na pojedynczego kartuz, dawna
jednak forma (mówi się fachowo o tzw.
formie żeńsko-rzeczowej) to kartuzy (jak
mnichy, wiarusy, kmotry) i ona to właśnie
stała się nazwą osady i miasta, którym
początek dali kartuzi. Tak więc dziś mamy
opozycję (przeciwstawienie) form kartuzi
to mnisi reguły św. Brunona, a Kartuzy to
nazwa miasta na Pomorzu.

Sami zakonnicy na Pomorzu (były jeszcze
3 eremy w dawnej Polsce, tj. w Lechnicy na
Spiszu, w Gidlach, por. Matkę Boską

Gidelską, nad Wartą i w Berezie Kartuskiej
w dawnym woj. brzesko-litewskim) nazwali
swoją siedzibę Paradisus Beatae Mariae
Virginis, tj. Raj Najśw. Maryi Panny.

Nazwa miejscowości Żukowo, pięknie
położonej nad Radunią, jest bardzo łatwa
do objaśnienia pod względem budowy
słowotwórczej, znaczeniowo nasuwa
jednak podwójną interpretację. Podstawą
nazwy jest wyraz żuk (pisany małą literą)
lub Żuk (pisany literą dużą). Przyrostkiem
w nazwie jest cząstka -owo. Na taką postać
nazwy wskazuje zapis Żukow z roku 1209,

kiedy to książę pomorski Mściwuj I
ufundował słynny klasztor norbertanek,
zwanych inaczej premonstratenskami.
Miejscowość wymieniona została jednak
już wcześniej w roku 1201, gdy obok
posiadłości norbertanek we Wrocławiu
wymieniono też kościół św. Jakuba (dziś
Wniebowzięcia NMP i filialny pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela) w
Żukowie. Niemcy też przyswoili tę polską
nazwę do swojego systemu w postaci
Zuckau. Tak więc nazwa osady, wsi, dziś
miasta nie ulegała zmianie w ciągu wieków.
Występuje w niej typowy dla Pomorza
przyrostek -owo w rodzaju nijakim, tylko
F. Lorentz w roku 1923 podawał w rodzaju
żeńskim Żukowa, historycznie niekiedy też
Żuków.

Podstawę nazwy możemy upatrywać
w rzeczowniku pospolitym żuk ‘rodzaj
chrabąszcza’ lub w nazwie człowieka Żuk.
Nie ma natomiast żadnego związku
z marszałkiem Związku Radzieckiego
G. Żukowem. Metryka trzynastowiecznej
osady przeczy temu w sposób oczywisty.

Najwcześniejsze dzieje Żukowa
i klasztoru norbertanek przedstawił

A. Czachorowski w pracy „Uposażenie
i organizacja klasztoru norbertanek w
Żukowie od XIII do połowy XV wieku”,
wydanej w Toruniu w roku 1963. Z dalszych
dziejów wspomnieć warto, że według
informacji przeora kartuzów J. Schwengla
około roku 1749 w Żukowie były 54 domy,
nad Radunią mieścił się młyn klasztorny,
miało nadto kuźnię, tartak i papiernię nad
Słupianką dopływem Raduni. Właścicielami
młyna po zajęciu przez państwo pruskie
była rodzina Lehmanów. W chwili zaboru
w roku 1772 homagium królowi pruskiemu
składały przeorysza Joanna Trębecka i jej
zastępczyni Sartawska. Nie licząc zakonnic,
mieszkało wówczas w Żukowie 306 osób,
wśród nich, m.in. chłopi czynszowi: Józef
Fularczyk, Adam Borski, Andrzej Westphal,
Jan Zülka (etymologicznie Sułek,
zniemczony na Zülke, Zielke, potem
spolszczony na Cylka), Piotr Lehman, Józef
Wróbel, Jan Adamkowski, Marcin
Markowski, z rzemieślników, m.in. Antoni
Klinkosz, Józef Budziński, Piotr Hintz,
z najemników Maciej Beyer, Michał
Wróbel, Jan Brzeziński, Anna Michałowska,
Marcin Roszkowski, z pasterzy Jan Malc.

Kasata klasztoru nastąpiła w roku 1834,
było tu wtedy razem 10 sióstr zakonnych,
ostatnia Agnieszka Bojanowska zmarła
w roku 1862. Dobra klasztoru sprzedano
lub wydzierżawiono. Na początku XX wieku
znajdowały się pod Żukowem dwie
cegielnie. Po dalsze wiadomości wypada
odesłać zainteresowanych Czytelników do
wspomnianej na wstępie monografii
historycznej „Dzieje Żukowa” pod red.
B. Śliwińskiego z r. 2003. Prawa miejskie
uzyskało Żukowo w roku 1989.
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Z HISTORII POWIATU KARTUSKIEGO

Ustanowiony w 1818 roku Powiat Kartuski
obejmował swymi granicami 1397 km2

i należał pod względem powierzchni do
największych w rejencji gdańskiej.

Po zakończeniu wojen napoleońskich i obrad
Kongresu Wiedeńskiego w latach 1814 - 1815
w państwie pruskim została przeprowadzona
reforma administracyjna. W myśl
rozporządzenia rejencji gdańskiej z dnia 25
maja 1818 r. nastąpił rozpad gdańskiego okręgu
rejencyjnego na 8 powiatów: Gdańsk - miasto,
Gdańsk- gmina, Wejherowo, Kartuzy,
Kościerzyna, Starogard Gdański, Malbork
i Elbląg. Taki stan utrzymał się do 1920 r., tj. do
chwili przejęcia tych ziem przez polskie
wojska generała Józefa Hallera.

Ustanowiony w 1818 roku Powiat
Kartuski obejmował swymi granicami
1397 km2 i należał pod względem
powierzchni do największych w rejencji
gdańskiej. Graniczących na północy
z powiatem wejherowskim, na południu
z kościerskim, na wschodzie z powiatem
gdańskie wyżyny, wreszcie na zachodzie
z powiatami prowincji pomorskiej,
a mianowicie: bytowskim, lęborskim
i na małym odcinku ze słupskim, i leżał
w centrum regionu kaszubskiego.
Spośród wspomnianych jednostek
administracyjnych wyróżniał się jednakowoż
tym, iż jako jedyny powiat w całej prowincji
Prusy Zachodnie nie posiadał na swym
terytorium ośrodka miejskiego.

Dlaczego więc funkcje powiatowego centrum
administracyjnego zdecydowano umiejscowić
w Kartuzach, będących ówcześnie niewielką
osadą przyklasztorną, bez jakichkolwiek
miejskich tradycji i aspiracji urbanizacyjnych?

Otóż, jak wynika z zachowanych
dokumentów, u podłoża wspomnianej decyzji
leżały czysto praktyczne przesłanki: nadal żywa
w tradycji miejscowej społeczności rola Kartuz
jako ważnego ośrodka kultu religijnego,
możliwość adaptacji poklasztornego budynku
dla potrzeby władz powiatowych, a także
centralne położenie osady, umożliwiające
sprawne zarządzanie powiatem. Nie bez
znaczenia był również fakt funkcjonowania w
Kartuzach lokalnego, biura prawno-
majątkowego oraz zarządu leśnego jak też
czynnych tu corocznie jarmarków.

24 maja 1818r. na stanowisko pierwszego
landrata (starosty) kartuskiego powiatu
powołany został były senator gdański, radca
prawny Carl Michael von Groddeck. Już

wkrótce okazało się, że koszty przystosowania
zrujnowanych poklasztornych budynków dla
potrzeb urzędu powiatowego są bardzo
wysokie i nie były akceptowane przez władze
zwierzchnie. Natomiast pomieszczenia
proponowane do wynajęcia przez miejscowych
gospodarzy nie odpowiadały wymaganym
standardom. W związku z tym von Groddeck na
siedzibę landrata obrał swój dworek w
oddalonym o 7 km od Kartuz Wyczechowie.
W samych Kartuzach, w wynajmowanych
izbach, mieszkali i urzędowali sekretarz urzędu
powiatowego oraz jeden z żandarmów. Urząd
landrata C. M. von Groddeck sprawował do
śmierci w marcu 1832 r.

W 1833 na stanowisko kartuskiego landrata
powołany został kapitan Georg O�o von Kleist.
Szybko zorientował się, iż wiele spraw
związanych z funkcjonowaniem władz
powiatowych, jakie przejął po swoim
poprzedniku, wymaga natychmiastowego
rozstrzygnięcia. W przeciwnym wypadku
działalności kartuskiego urzędu
powiatowego groziły bezład i
dezorganizacja.

Przede wszystkim należało znaleźć
lokum dla urzędu powiatowego.
Dotychczasowe, mieszczące się w jednej
izbie prywatnego domu, zostało przez
właściciela wymówione. Nową,
tymczasową jak przypuszczał landrat,
siedzibę swego urzędu umieścił wreszcie
w dwóch izbach wynajętych za 3 talary
miesięcznie w gospodzie Jakuba
Schumucka. Przedsiębrane kilkakrotnie
przez von Kleista zabiegi o fundusze
państwowe na kupno bądź budowę w
Kartuzach domu przeznaczonego na
siedzibę administracji powiatowej i
gminnej oraz na mieszkania dla
urzędników, zostały przez władzę rejencji
odrzucone. Motywacja zwierzchników

była podobna jak w czasach urzędowania von
Groddecka ,,Kartuzy posiadają przecież
zaplecze lokalowe w postaci budynków
poklasztornych. Wśród nich znajduje się
z pewnością taki, który bez nadmiernego
obciążenia funduszów państwowych będzie
można przysposobić na siedzibę urzędu
powiatowego”.

Niestety, właśnie bez wspomnianego
,,obciążenia funduszów państwowych”,
któremu tak zdecydowanie przeciwstawiały się
władze prowincjalne, a nawet berlińskie,
w sprawie unormowania trudnej sytuacji
lokalowej kartuskiej administracji niczego nie
można było przedsięwziąć. Toteż nie znajdując

innego wyjścia, wzorem poprzednika,
G. von Kleist, siedzibę landratury
przeniósł w 1836 r. do swojej
posiadłości w miejscowości Przyjaźń.
Problemy urzędowania rozwiązano
wówczas w ten sposób, że G. von Kleist
raz w tygodniu dojeżdżał do Kartuz na
posiedzenia rady powiatowej i dla
kontroli prac sekretarza powiatowego,
pracującego i mieszkającego nadal
w Schmuckowej gospodzie. Obciążenie
czynnościami urzędowymi nie było
wówczas zbyt wielkie, skoro w ciągu
33 lat pracy cała wytworzona
w landraturze dokumentacja mieściła

się w jednej walizce.

Na podstawie: „Dzieje Kartuz” t. I Wyd. Gmina
Kartuzy 1998, N.Maczulis „Kartuzy
z dziejów miasta i powiatu” Muzeum
Kaszubskie im. Fr. Tredera 1998

W. Okroj

Landratura była urzędem wykonawczym
pruskiej Kamery Wojennej i Domen szczebla
powiatowego i organem rejencji, któremu
podlegały sprawy wojskowe (mobilizacja,
pobór rekruta, dostawy), bezpieczeństwo,
policja, kościoły , opieka społeczna,
komunikacja lądowa i wodna, rolnictwo, lasy,
miary i wagi, obieg pieniądza i sprawy
komunalne. Landrat jako przewodniczący
sejmiku powiatowego i wydziału powiatowego
wywierał wpływ na administrację
samorządową powiatu. Od połowy XIX w.
landratura stała się urzędem nadzorczym
odpowiedzialnym za sprawy wewnętrzne
powiatu, natomiast wydział powiatowy –
podporządkowany landratowi – tworzył
jednostkę wykonawczą.

Reprodukcja pocztówki z 1908 r.
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Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28, 58 685 33 43 e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
www.kartuskipowiat.com.pl

Godziny pracy: Pn, śr, czw: 7:30 - 15:30, Wt: 7:30 - 16:00, Pt: 7:30 - 15:00

STAROSTA KARTUSKI Bogdan Łapa
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32
e-mail: starosta@kartuskipowiat.com.pl
Przyjmowanie interesantów we wtorki w godz. od 14:00 do 16:00
WICESTAROSTA Piotr Fikus
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32
e-mail: wicestarosta@kartuskipowiat.com.pl
CZŁONEK ZARZĄDU Iwona Formela
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43
e-mail: iwonaformela@kartuskipowiat.pl
SEKRETARZ POWIATU Radosław Pek
(kieruje Wydziałem Organizacyjnym)
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43
e-mail: sekretarz@kartuskipowiat.com.pl
SKARBNIK POWIATU Zofia Walkowiak
(kieruje Wydziałem Finansowym)
ul. Dworcowa 1
tel. 58 684 01 58, 58 685 30 17
e-mail: finanse@kartuskipowiat.com.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH, ul. 3 Maja 2/5, tel. 58 380 11 54
e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, dyrektor Jerzy Pobłocki
ul. Gdańska 26, tel. 58 694 82 00, 58 694 82 03
e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.com.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:00
wtorek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:30
•Rejestracja pojazdów, tel. 58 694 82 10
•Prawa jazdy, tel. 58 694 82 20
•Odbiór dowodów rejestracyjnych, tel. 58 694 82 30
•Transport, licencje, zezwolenia, tel. 58 694 82 40
•Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów

tel. 58 694 82 50
•Organizacja ruchu drogowego, tel. 58 694 82 59
Fila Wydziału Komunikacji w Żukowie, ul. B. Prusa 49
tel. 58 380 14 63, 58 380 09 28
e-mail: zukowo@kartuskipowiat.pl
Fila Wydziału Komunikacji w Sierakowicach, ul. Brzozowa 1
(otwarcie w kwietniu 2021 r.)
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI, dyrektor Jolanta Tersa
ul. Gdańska 26, tel. 535 005 521, 535 474 258, 667 332 333
58 694 82 70, e-mail: edukacja@kartuskipowiat.com.pl
• Referat Kultury i Promocji, wicedyrektor Wojciech Okroj

ul. Gdańska 26, tel. 58 694 82 60, 58 694 82 61, 58 694 82 65
e-mail: kultura@kartuskipowiat.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dyrektor Maria Kurek – Kumańska
ul. 11 Listopada 7, tel. 58 685 34 57, 58 681 42 12
e-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl
• Referat ds. Pozwoleń i Zgłoszeń Inwestycji Infrastrukturalnych

ul. 3 Maja 2/4, tel. 58 681 34 16

• Referat ds. Pozwoleń i Zgłoszeń Inwestycji Kubaturowych
ul. 11 Listopada 7, tel. 58 685 34 57, 58 681 42 12
e-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
(kieruje sekretarz powiatu Radosław Pek)
ul. 3 Maja 2 tel. 58 684 05 96
WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH, dyrektor Marcin Lidzbarski, ul. 3 Maja 2/7-9
tel.724 600 630, 724 600 640, 58 380 21 76, 58 380 07 85
e-mail: rozwoj@kartuskipowiat.pl, przetargi@kartuskipowiat.pl
KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO
Iwona Gołembiowska, ul. 3 Maja 2/8 tel. kom. 691 331 337
e-mail: i.golembiowska@kartuskipowiat.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI, Geodeta Powiatowy Jolanta Soliwoda
ul. Hallera 1 tel. 58 681 28 25, 58 681 35 14
e-mail:geodezja@kartuskipowiat.com.pl
• Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne

tel. 58 685 32 00, 58 681 36 66, 58 681 35 41
• Referat Ewidencji Gruntów, tel.58 681 48 5458 681 39 52
• Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

ul. 3 Maja 2, tel. 58 684 04 77
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
dyrektor Alicja Mazur, ul. 3 Maja 2/12, tel. 58 684 02 69
58 684 01 39, 58 684 07 51, tel. kom. 605 527 500, 531 094 431
e-mail: srodowisko@kartuskipowiat.com.pl
WYDZIAŁ ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,
dyrektor Aleksandra Kozioł, ul. 3 Maja 2/13
tel. 58 694 82 70, tel. 58 694 82 72
e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, Józefa Byczkowska
ul. 11 Listopada 3, tel. 58 686 55 36, 58 681 41 72
e-mail: jbyczkowska@kartuskipowiat.pl

RADA POWIATU KARTUSKIEGO - BIURO RADY
ul. Dworcowa 1, 83 - 300 Kartuzy, tel. 58 681 34 51

PREZYDIUM RADY
Woźniak Mieczysław – Przewodniczący Rady
Szutenberg Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady
Pryczkowski Eugeniusz – Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Bystron - przewodniczący Komisji do spraw skarg, wniosków
i petycji, Stanisław Dudek - przewodniczący Komisji rewizyjnej, Paweł
Kowalewski - przewodniczący Komisji do spraw strategii i rozwoju,
Edmund Kwidziński - przewodniczący Komisji do spraw
bezpieczeństwa i porządku publicznego, Jacek Miąskowski -
przewodniczący Komisji do spraw edukacji, kultury, turystyki i sportu,
Andrzej Potrac - przewodniczący Komisji do spraw rolnictwa
i ochrony środowiska, Jerzy Ropel - przewodniczący Komisji do spraw
ochrony zdrowia i opieki społecznej, Mirosław Żeromski -
przewodniczący Komisji do spraw budżetu i gospodarki, Ewa
Borzestowska, Leon Czerwiński, Piotr Fikus, Iwona Formela, Bartłomiej
Gross, Ewa Grucza, Jerzy Grzegorzewski, Janina Kwiecień, Mirosława
Lehman, Andrzej Leyk, Bogdan Łapa, Ryszard Peek, Stanisław
Smentoch, Piotr Zengerski.

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Informator
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHW KARTUZACH
dyrektor Andrzej Puzdrowski, ul. Gdańska 26
tel. 58 681 07 15, 58 681 07 16
e-mail:zdpk@zdpk.pl, www.zdp.kartuzy.ibip.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH
dyrektor Jan Geras ,ul. Mściwoja II 4
tel. 58 681 14 52, 58 681 46 50
e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
dyrektor Grzegorz Mikiciuk,ul. Mściwoja II 20,
tel. 58 685 33 20, 58 684 00 82, www.pcprkartuzy.pl
e-mail:sekretariat@pcprkartuzy.pl

• Centrum Interwencji Kryzysowej, kierownik Anna Kuczkowska
ul. Piłsudskiego 4, 83-300 Kartuzy tel. 58 684 02 19,
tel. kom. 662 016 626, e-mail: cik@pcprkartuzy.pl

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
przewodnicząca Małgorzata Kocur - Szymańska
83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, tel. 58 685 33 20, 58 684 00 82
wew. 6, tel. kom. 883 321 222, e-mail: pzoon@pcprkartuzy.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYSEWIE
dyrektor Andrzej Byczkowski, ul. Polna 3, Kobysewo,
83-304 Przodkowo, tel. 58 685 16 00, 58 685 16 01
e-mail: dps@kartuskipowiat.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOBYSEWIE
kierownik Barbara Hufnagel, ul. Polna 3, 83-300 Kobysewo,
tel: 58 304 41 21, e-mail: sdskobysewo@kartuskipowiat.pl

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
prezes Paweł Witkowski
ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
tel. 58 685 48 00
e-mail:sekretariat@pczkartuzy.pl, www.pczkartuzy.pl

SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI KARTUZACH
Komendant Powiatowy Policji podins. Grzegorz Wojtkuński
ul. Sambora 41, 83 - 300 Kartuzy, tel. 58 681 00 73
e-mail: komenda.kartuzy@gd.policja.gov.pl
www.kartuzy.policja.gov.pl

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KARTUZACH
Komendant Powiatowy st. kpt. Paweł Gil
ul. 3-ego Maja 16a 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 57, 58 681 13 58

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KARTUZACH
Powiatowy lekarz weterynarii Jolanta Grotkowska
ul. Słoneczna 1, 83 - 300 Kartuzy, tel. 58 681 10 48
e-mail:piwkart@gdansk.wiw.gov.pl

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
Powiatowy Inspektor Krzysztof Nowak
ul. Gdańska 21, 83-300 Kartuzy
tel. 58 685 34 58, 58 685 44 36
e-mail: pinb@kartuzy.gda.winb.gov.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W KARTUZACH Powiatowy Inspektor Sanitarny Krystyna Wagner
ul. Sambora 30a, 83-300 Kartuzy
tel./fax 58 681 07 21, 58 681 24 88
e-mail: psse.kartuzy@pis.gov.pl

SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE
PRZEZ POWIAT KARTUSKI

Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach
ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy, dyrektor Alicja Bieńczyk
tel. 58 681 16 15, 58 681 21 77,58 681 06 62
e-mail: zsmkartuzy@wp.pl, www.zst.kartuzy.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Klasztorna 4
83-300 Kartuzy, dyrektor Maria Mejer-Kobiela, tel. 58 681 04 34
e-mail: sekretariat@zsokartuzy.edu.pl, zsokartuzy@wp.pl
www.zso-kartuzy.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady
Pancernej im. BohaterówWesterpla�e w Kartuzach,
ul. Wzg. Wolności 3, 83-300 Kartuzy, dyrektor Grażyna Maczulis
tel. 58 681 07 35, 681 04 36, e-mail: zsziokart@poczta.onet.pl
zsziok@wp.pl, www.zsziok.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo dyrektor Gabriela Kowalska
tel. 58 681 85 12, 58 681 73 61, e-mail: zsziozukowo@wp.pl
www.zsziozukowo.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie, ul. Bursztynowa 3,
83-304 Przodkowo, dyrektor Kazimierz Klas, tel. 58 681 96 95
e-mail: zsaprzodkowo@wp.pl, www.zspprzodkowo.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, ul. Dworcowa
3, 83-340 Sierakowice, dyrektor Grzegorz Machola
tel. 58 681 62 70, 58 684 72 80, e-mail: zsp.sierakowice@wp.pl
www.zspsiera.webd.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
w Somoninie, ul. Wolności 39, 83-314 Somonino
dyrektor Elżbieta Świętoń, tel. 58 684 11 91, 58 684 09 99,
e-mail: sekretariat@zspsomonino.pl, www.zspsomonino.pl

Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach (Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii)
ul. 3-go Maja 34, 83-300 Kartuzy, dyrektor Anna Sikorska
tel. 58 681 08 73, e-mail: sekretariat@zpskartuzy.pl
www.soswkartuzy.cba.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie
ul. Gdyńska 7A, 83-330 Żukowo, dyrektor Barbara Bulczak
tel. 58 681 83 71, e-mail: soswzuk@poczta.onet.pl
www.soswzukowo.idsl.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach
ul. Kolejowa 17, 83-300 Kartuzy, dyrektor Marzena Kre�a
tel. kom. 736 63 74, e-mail:ppp-kartuzy@wp.pl
www.ppp.kartuzy.ibip.pl
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Punkty Porad Prawnych

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

SIERAKOWICE - ul. Piwna 23, 83-340 Sierakowice,
punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających
trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
tel. 609 180 637
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek i czwartek w godzinach 13.00 - 17:00
pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

KARTUZY - ul. 3 Maja 3/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony jest
na parterze
tel. 530 578 410
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek i piątek w godzinach 13.00 - 17.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

KARTUZY - ul. 3 Maja 3/15, 83-300 Kartuzy
punkt umiejscowiony jest na parterze
tel. 533 779 548
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 13.00 – 17.00
czwartek i piątek w godzinach 8.00 - 12.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny i adwokat

ŻUKOWO - ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest
na parterze w sali warsztatowej (dla osób mających trudności
w poruszaniu się dostępna jest winda)
tel. 697 444 044
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 10.00 - 14.00
czwartek i piątek w godzinach 14.30 - 18.30
pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo
administracyjnym
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa

w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

CHMIELNO - ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno,
punkt umiejscowiony jest na parterze
tel. 533 773 476
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach 14.00 – 18.00
piątek w godzinach 8.00 – 12.00

STĘŻYCA - ul. Królewska 6 (dawna ul. 9 Marca 6), 83-322 Stężyca,
punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści
się w wejściu do biblioteki
tel. 533 779 948
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 13.00 – 17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
również nieodpłatną mediację.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać
rejestracji wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 536 006 810
czynnym w godz. od 8:00 do 12:00.
W trakcie trwania stanu epidemii zawieszona jest stacjonarna działalność punktów. Porady udzielane są na odległość: telefonicznie,
drogą elektroniczną lub w innej formie dogodnej dla klienta.
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Pomoc Społeczna

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kartuzy
kierownik Jan Mazur
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
tel. 58 681 26 31
e-mail: gops@poczta.kartuzy.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chmielno
dyrektor Gabriela Jóskowska
ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno
tel. 58 684 22 15, 58 685 68 69
e-mail: gops@chmielno.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przodkowo
kierownik Marlena Dering
ul. Kartuska 23, 83-304 Przodkowo
tel. 58 685 14 25
e-mail: gops@przodkowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sierakowice
kierownik Ryszard Klajn
ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 93 92
e-mai: gops@gops.sierakowice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Somonino
kierownik Agnieszka Ulaczyk
ul. Witosławy 2A, 83-314 Somonino
tel. 58 684 13 26, 58 743-23-76
e-mail: gops@somonino.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stężyca
kierownik Alicja Sadowska
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
tel. 58 882 89 54
e-mail: gops@gminastezyca.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęczyno
kierownik Dorota Goitowska
ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
tel. 58 684 32 31
e-mail: gops@gops-suleczyno.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żukowo
kierownik Justyna Beyer-Rosener
ul. Prusa 49, 83-330 Żukowo
tel. 58 681 82 64, 58 355 07 40
e-mail: gops@zukowo.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie
(prowadzone przez Gminę Somonino), ul. Osiedlowa 17, 83-314
Somonino, tel.58 694 12 80, tel. kom. 509 758 574
e-mail: wtzsomonino@gmail.com

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie
(prowadzone przez Gminę Chmielno), ul. Garncarska 1,
83-333 Chmielno, tel. 58 684 20 32, e-mail: wtz@wtzchmielno.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stężycy
(prowadzone przez Fundację Słoneczne Wzgórze), ul. Kartuska 73A,
83-322 Stężyca, tel. 503 800 378, e-mail: sunnyhill@wp.pl

Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Garczu
ul. Kartuska 25, 83-333 Garcz
tel. 58 684 64 48, e-mail: cis-garcz@o2.pl

Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach
Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 9, 83-311 Goręczyno
tel.58 694 19 78 , e-mail: cisostrzyce@wp.pl

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Stężycy
ul. Damroki 1, 83- 332 Stężyca, tel. 58 684 37 04
e-mail: dps.dyrektor@stezyca.eu

Dom Pomocy Społecznej w Łosienicach
Prowadzony przez organizację pozarządową Pomorskie
Stowarzyszenie Charytatywne na Rzecz Pomocy Społecznej
Nowe Łosienice 39
83-323 Kamienica Szlachecka
tel. 58 684 34 92

Gminny Ośrodek Opiekuńczy w Chmielnie przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej
kontakt: GOPS Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 33
83-333 Chmielno
tel. 58 685 68 69
e-mail: gops@chmielno.pl

Gminny Ośrodek Geriatryczny
Sianowo 4, 83-328 Sianowo
tel. 58 685 51 67
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Centrum Informacji Turystycznej w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 20
tel. 58 684-22-05
e-mail: it@chmielno.pl

Centrum informacji Turystycznej w Kartuzach
ul. Klasztorna 1
tel. 58 684 02 01
e-mail: kartuzy.cit@gmail.com

Punkt Informacji Turystycznej w Przodkowie
ul. Gdańska 3
tel. 58 681 99 97

Punkt Informacji Turystycznej w Sierakowicach
ul. Kartuska 27
tel. 58 681 62 14, 694-468-877
e-maili: turystyka@sierakowice.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach
ul. Droga Kaszubska 27
tel. 58 684 16 12
e-mail: gok@somonino.pl (czynny od maja do września)

Punkt Informacji Turystycznej w Somoninie
ul. Ceynowy 1A
tel, 58 684 11 26
e-mail: gok@somonino.pl

Informacja Turystyczna - Centrum Turystyki Aktywnej w Sulęczynie
ul. Al. Zwycięstwa 2A
tel. 58 684 47 91
e-mail: abychcialosiechciec@gmail.com
(punkt sezonowy lipiec - sierpień)

Punkt Informacji Turystycznej w Stężycy
ul. Kartuska 27a
tel. 735 917 485
(punkt sezonowy: maj, czerwiec, wrzesień - (weekendy) 10.00-18.00
lipiec sierpień (codziennie) 10.00-18.00)

Punkt Informacji Turystycznej w Żukowie
ul. 3 maja 4
tel. 533 266 754
e-mail: it@okis-zukowo.pl (punkt sezonowy lipiec - sierpień)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CentrumMedyczne "Kaszuby" Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2, 83-300 Kartuzy
tel. 58 694 99 99, fax 58 694 99 57
e-mail:sekretariat@cmk.pl, h�p://cmk.pl

• NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Przychodnia Lekarska
w Kartuzach ul. Dworcowa 2 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 99 99

• NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Filia nr 1 - Przychodnia
Lekarska w Kartuzach os. gen. Józefa Wybickiego 3A, 83-300
Kartuzy, tel. 58 694 99 99

• NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Filia nr 2 - Przychodnia
Lekarska w Kartuzach ul. Mściwoja II 9, 83-300 Kartuzy,
tel. 58 694 99 99

• NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Filia nr 3 - Punkt Lekarski
w Sianowie 83-328 Sianowo 11, tel. 58 685 57 28

CentrumMedyczne Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 36 C, 83-307 Kiełpino
tel. 58 736 66 72, 661 528 999, fax 58 736 66 62
h�p://www.cmsl.pl

• NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza, Kiełpino ul. Długa 36 C
83-307 Kiełpino, tel. 58 736 66 72, 661 528 999

• NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza - Kartuzy os. gen. Józefa
Wybickiego 3A, 83-300 Kartuzy, tel. 58 736 66 65, 58 736 66 46
( Pracownia Fizjoterapii)

• NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza - Kartuzy ul. Mściwoja II 13,
83-300 Kartuzy, tel. 58 736 66 70, 58 736 66 71

Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie
ul. Bernarda Grzędzickiego 24, 83-333 Chmielno, tel./fax 58 684 22 13
e-mail:zoz_chmielno@wp.pl, www.zoz.chmielno.pl

• Filia w Miechucinie, ul. Wąska 2/1, 83-334 Miechucino
tel. 58 684 51 49

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie
ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo, tel. 58 694 42 22, fax 58 694 42 46
e-mail:zozzukowo@wp.pl, h�p://zozzukowo.pl

• Przychodnia Rejonowa w Żukowie ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo
tel. 58 694 42 22, fax 58 694 42 46

• Ośrodek Zdrowia w Baninie - Filia nr 1, ul. Lotnicza 31, 80-297
Banino, tel./fax 58 681 89 25

• Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie - Filia nr 2 ul. Żeromskiego 7
80-209 Chwaszczyno, tel. 58 506 56 26, fax 58 552 80 80

• Przychodnia Rejonowa w Żukowie – Filia nr 3 w Leźnie 80-298
Leźno 28, tel. 58 694 42 22, fax 58 694 42 46

Informacja Turystyczna Ośrodki i placówki zdrowia
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Ośrodki i placówki zdrowia
Praktyka Lekarzy Rodzinnych Sp. z o.o.
ul. Kartuska 24, 83-304 Przodkowo
tel./fax 58 681 96 94, 58 685 13 94
www.praktykalekarzyrodzinnych.pl

Kaszubskie CentrumMedyczne w Sierakowicach
ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice
tel. 58 685 69 00, 58 685 69 01
e-mail:sierakowicegoz@wp.pl, www.kcmsierakowice.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie
ul. Wolności 13, 83-314 Somonino
tel. 58 684 11 24, fax 58 684 12 44
e-mail:zozsomonino@gmail.com, www.zozsomonino.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bernarda Sychty 32, 83-322 Stężyca
tel. 58 684 33 01, fax 58 684 60 35

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kostrzewscy s.c.
ul. Kaszubska 24, 83-320 Sulęczyno
tel. 58 684 40 27

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVMED s.c.
ul. Długa 22 a, 83-323 Kamienica Szlachecka
tel. 58 684 32 55

• filia w Szymbarku - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NOVMED
ul. Długa 31, 83-315 Szymbark, tel. 58 684 38 22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 – Filia nr 1
ul. Gdańska 16A, 83-304 Przodkowo, tel. 58 681 15 42, 58 681 15 44
e-mail:nzozprzodkowo@nzozprzodkowo.idsl.pl
www.nzozprzodkowo.idsl.pl

NZOZ Przychodnia Nova Banino
ul. Pszenna 112A, 80-297 Banino, tel. 58 355 66 77
e-mail:kontakt@novabanino.pl, www.novabanino.pl

DomMedyczny „ŻUKOWO”
ul. Gdańska 14D, 83-330 Żukowo, tel. 58 763 99 00
e-mail:zukowo@ncm.com.pl h�ps://ncm.com.pl

Apteki

Apteka Kartuska, Pl. Trojana 1, 83-333 Chmielno, tel.58 685 54 56

Apteka im. dr Majkowskiego, ul. 3-go Maja 13, 83-300 Kartuzy
tel.58 684 07 09

Apteka im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 17, 83-300 Kartuzy
tel.58 681 32 13

Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Rynek 10, 83-300 Kartuzy
tel.736 697 663

Apteka im. św. Huberta, os. Wybickiego 3 A, 83-300 Kartuzy
tel. 58 681 45 60

Apteka Dom Leków, ul. Gdańska 14, 83-300 Kartuzy, tel.58 681 11 02

Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy, tel.58 684 08 79

Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, 83-300 Kartuzy
tel. 516 435 615

Apteka na Deptaku Nawrocki Sp. Jawna, ul. Dworcowa 4
83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 61

Apteka św. Pawła, ul. Długa 36 D, 83-307 Kiełpino, tel. 58 736 60 27

Apteka „Nad Jarem”, ul. Piwna 2 A, 83-332 Borowo, tel. 58 694 00 20

Apteka Panaceum, ul. Gdańska 1 A, 83-304 Przodkowo, 58 681 97 25

Apteka św. Marcina, ul. Kartuska 24, 83-304 Przodkowo, 58 355 51 04

Przystanek Apteka, ul. Gdańska 16 B, 83-304 Przodkowo
tel.58 680 00 20

Apteka Nova, ul. Lęborska 27, 83-340 Sierakowice, tel.58 681 68 88

Apteka Pod Orłem, ul. Słupska 3, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 60 34

Apteka Starowiejska, ul. Słupska 4, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 92 18

Apteka Aleppo, ul. Kartuska 14 A, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 64 84

Apteka „Przy Przychodni”, ul. B. Sychty 32, 83-322 Stężyca
tel. 58 684 60 74

Apteka „Pod Wieżycą”, ul. Ks. Franciszka Motylewskiego 17
83-315 Szymbark, tel. 58 684 69 04

Apteka Kaszubska, ul. Kaszubska 22 B, 83-320 Sulęczyno
tel. 58 684 47 30

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Pożarna 6, 83-330 Żukowo
tel.800 110 110

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Gdańska 40, 83-330 Żukowo
tel.800 110 110

Apteka Rodzinna, ul. Gdyńska 50, 83-330 Żukowo, tel. 511 415 125

Apteka od Serca, ul. Pożarna 2 A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 85 46

Apteka Zdrowie, ul. Gdańska 59 A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 54 76

Apteka od Serca, ul. Gdyńska 22 D, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 49 00

Apteka w Baninie, ul. Klonowa 25, 80-297 Banino, tel. 58 681 89 91

Apteka Kaszubska, ul. Lotnicza 62, 80-297 Banino, tel. 516 435 605

Apteka św. Jana, ul. Pszenna 112 A, 80-297 Banino, tel. 58 355 67 66

Apteka w Chwaszczynie, ul. Oliwska 135/2, 80-209 Chwaszczyno
tel. 58 342 27 18

Przystanek Apteka, ul. Oliwska 145, 80-209 Chwaszczyno
tel. 58 691 64 34

Apteka „Żukowo”, ul. Gdańska 14 D, 83-330 Żukowo, tel. 58 763 99 95

Apteka im. dr Ceynowy, ul. Ceynowy 20, 83-314 Somonino
tel. 58 736 63 71

Przystanek Apteka, ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino
tel. 798 856 815, 58 681 01 40
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Domy kultury i muzea Biblioteki

Informator

Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
dyrektor Aleksandra Maciborska – Pytka
tel. 58 681 29 39
e-mail: biuro@centrum.kultury.pl
www.kartuskiecentrum.kultury.pl

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. 3 Maja 9B, 83-330 Żukowo
dyrektor Aleksandra Rogalewska - Kania
tel. 58 680 08 48, 58 736 62 01
e-mail: okis@okis-zukowo.pl
www.okis-zukowo.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno,
dyrektor Edyta Klasa,
tel. 58 684 22 05,
e-mail: it@chmielno.pl
www.chmielno.naszgok.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice
dyrektor Judyta Kroskowska,
tel. 58 681 62 14, tel. kom. 694 468 877
e-mail: gok@sierakowice.pl
www.gok.sierakowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
ul. Ceynowy 1a, 83-314 Somonino
dyrektor Angelika Zaborowska
tel/fax 58 684 11 26
e-mail: gok@somonino.pl
www.somoninogok.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1 83-320 Sulęczyno
dyrektor Zbigniew Zarzycki
tel. 58 684 20 57
e-mail: gok@goksuleczyno.gdan.pl
www.goksuleczyno.gdan.pl

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy
dyrektor Barbara Kąkol
tel/fax 58 681 03 78, 681 14 42
e-mail:muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl
www.muzeum-kaszubskie.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza
Żurakowskiego w Kartuzach, dyrektor Kazimiera Socha
tel. 58 681 15 15, Kartuzy, ul. Dworzec 4
email: poczta@biblioteka.kartuzy.pl, www.biblioteka.kartuzy.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo, dyrektor Danuta Rzepka
tel. 58 68 19 997, Przodkowo, ul. Gdańska 3,
e-mail: biblioteka@przodkowo.pl, www.biblioteka.przodkowo.eu

Biblioteka Gminna w Chmielnie, tel. 58 685 68 49
Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20
e-mail:biblioteka@chmielno.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice
tel/fax 58 681 60 51, 58 685 65 76, Sierakowice ul. Dworcowa 1
e-mail: bpgsierakowice@gmail.com

•Filia w Gowidlinie, Gowidlino ul. Podgórna 137
e-mail: filiagowidlino@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie,
dyrektor Monika Halman, Somonino ul. Ceynowy 1A

•Filia w Goręczynie, Goręczyno ul. Kasztelańska 66

Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy
tel/fax 58 684 33 54, 58 684 38 60, e-mail: gbp.stezyca@op.pl
Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 15

•Filia w Szymbarku, Szymbark ul. Długa 25

Biblioteka Gminna w Sulęczynie
Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12, tel. 58 684 40 35

Biblioteka Samorządowa w Żukowie, Żukowo, ul. 3 Maja 9B
tel. 58 681 77 63, e-mail: info@bibliotekazukowo.pl

•Filia w Baninie, Banino ul. Lotnicza 29 (budynek OSP),
tel. 58 694 15 68, e-mail: banino@bibliotekazukowo.pl

•Filia w Chwaszczynie "STREFA KULTURY", Chwaszczyno,
ul. Żeromskiego 9, tel. 502 837 774,
e-mail: chwaszczyno@bibliotekazukowo.pl

•Filia w Niestępowie, Przyjaźń ul. Raduńska 14 A
tel. 58 686 57 88, e-mail: niestepowo@bibliotekazukowo.pl

•Filia w Leźnie, Leźno 28, tel. 58 355 07 30,
e-mail:lezno@bibliotekazukowo.pl
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