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Starosta Kartuski ogłasza konkurs „Niepodległe Pomorze”
Starosta Kartuski ogłasza konkurs o zasięgu powiatowym, adresowany do wszystkich uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Kartuski pn. „Niepodległe Pomorze”, który odbędzie się 07 lutego 2020 r.
od godziny 10:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 4.
Informacje o konkursie:
1. Szkoły będą reprezentowane przez 3-osobową grupę uczniów, którzy przygotują się
do konkursu pod kierunkiem swojego nauczyciela historii.
2. Zakres tematyczny konkursu obejmować będzie historię Polski i Pomorza od roku 1914 do 1923.
3. W procesie przygotowania się do konkursu grupy szkolne korzystają z zasobów bibliotecznych swojej
szkoły lub dowolnych innych źródeł.
4. Szczegółowy regulamin konkursu, wyjaśniający m.in. zasady jego przeprowadzenia, zostanie
wywieszony na ich stronach www oraz na stronie powiatu.
5. Widownię stanowić będą uczniowie i nauczyciele I LO w Kartuzach. Zespołom uczestniczącym w
konkursie będą towarzyszyć koledzy z macierzystej szkoły.
6. Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody: majowy rejs po Zatoce Gdańskiej, zwiedzanie oceanarium
w Gdyni i fokarium na Helu.

2020/01/08

Polonez Maturzystów 2020
W środę 8 stycznia 2020 już po raz 12 młodzież ze szkół powiatu kartuskiego zaprezentowała się
mieszkańcom Kartuz w tradycyjnym polskim tańcu narodowym. Kilkuset maturzystów poprowadził
Starosta Kartuski Bogdan Łapa, Wicestarosta Piotr Fikus i Burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Polonez
rozpoczął się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Poloneza zatańczyła młodzież z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach , Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie,
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.
Polonez jest wspólną inicjatywą partnerskich powiatów. Tego samego dnia o tej samej godzinie
poloneza zatańczyli również maturzyści w Łowiczu, Poznaniu, Świdnicy i Zakopanem.

2020/01/22

Uwaga zmiany w pilotażowym programie "AKTYWNY SAMORZĄD" -2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że Zarząd Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz
warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
na 2020 rok.
Zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy
powiatowe udogodnienia:
zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:
zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do
7.000 zł,
zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i
dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do
4.000 zł,
zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do
wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą
zależną – do kwoty 300 zł,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej
przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla
studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do
kwoty 4.000 zł,
zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:
przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do
wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020roku/
Jednocześnie przypominamy i zachęcamy, że w dniu uruchomienia terminu składania
wniosków będziecie mogli Państwo złożyć wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wsparcia (SOW) bez straty czasu, nie wychodząc z domu, bez kolejek i bez barier.
Aktualnie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), można składać wnioski o:
1. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Link do strony SOW: https://

2. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze sow.pfron.org.pl/

Na naszej strony internetowej www.pcprkartuzy.pl będziemy informować o terminie składnia wniosków
oraz szczegółowych warunkach uczestnictwa w programie.

2020/02/07

Debata poświęcona aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego
W piątek 7 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyły się warsztaty
poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Środowisko” oraz
„Przestrzeń”. Spotkanie koordynował zewnętrzny moderator Tomasz Sikora (autor ponad 250 strategii
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, programów naprawczych) przy
współudziale Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Wojciecha Okroja.
Powiat Kartuski rozpoczął pracę nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego, która stanowić
będzie wizję jego rozwoju w kolejnych latach. Istotne, by był to proces zaplanowany, odpowiednio
ukierunkowany, który uwzględniać będzie interesy mieszkańców, instytucji, samorządów,
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. W tym kontekście będzie to dokument tworzony i
konsultowany szeroko, z zachowaniem zasad partycypacji społecznej. Dlatego zorganizowano debaty
grup roboczych w każdym z ośmiu priorytetów rozwojowych, te z obszaru „Środowiska” i „Przestrzeni”
odbyły się jako pierwsze.
W wyniku konferencji wstępnie wypracowano konkretne kierunki działań do każdego z celów głównych,
uwzględniające nie tylko potrzeby społeczne, ale także potrzeby podmiotów gospodarczych jako
beneficjentów tych działań oraz instytucji odpowiedzialnych za ich koordynację.
Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii:
Radny Powiatu Kartuskiego Paweł Kowalewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Barbara Kapica oraz
Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciech Okroj.
W debatach uczestniczyli ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach lek. wet. Grzegorz Kleps,
Nadleśniczy Michał Majewski, a także przedstawiciele samorządów gminnych, służb, inspekcji i straży
oraz reprezentanci różnych grup społecznych, na co dzień zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju
lokalnego.
Kolejne warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Powiatu, tym razem w temacie „Transport” oraz
„Zdrowie” odbędą się 14 lutego 2020 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach.

2020/02/07

Konkurs "Niepodległe Pomorze".
7 lutego 2020 r. uczniowie z ośmiu szkół ponadpodstawowych w terenu powiatu kartuskiego wzięli
udział w zorganizowanym przez Starostę Kartuskiego i I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach konkursie
„Niepodległe Pomorze”, którego celem było upamiętnienie 100. rocznicy Powrotu Pomorza w granice
Rzeczypospolitej i „zaślubin Polski z morzem”.
3-osobowe zespoły zmagały się z 7 pytaniami z zakresu historii Polski i Pomorza od roku 1914 do 1923.
Zadania obejmowały m.in.
- charakterystykę działalności i rolę Aleksandra Majkowskiego w procesie powrotu Pomorza do II RP po I
wojnie światowej i jego związki z Kartuzami do 1923 r.,
- proces zajmowania ziem pomorskich przez gen. Józefa Hallera i jego armię oraz szczegóły wkroczenia
wojsk polskich do Kartuz,
- szczegółowy opis (czas powstania, symbolika i tradycje, do których się odwołuje) herbu Kartuz
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Drugie
miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. O 3 miejsce w
dogrywce walczyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach i z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Zwyciężyła drużyna z Kartuz.
W jury konkursu zasiedli: Rafał Słomiński, wicedyrektor I LO w Kościerzynie (przewodniczący komisji),
Mariusz Mówka z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Eugeniusz Pryczkowski –wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kartuskiego, Kazimierz Socha-Borzestowski z Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz oraz
Witold Wojewódka – wicedyrektor I LO w Kartuzach.
Trzy zwycięskie drużyny w nagrodę otrzymały majowy rejs po Zatoce Gdańskiej oraz zwiedzanie
oceanarium w Gdyni i fokarium na Helu. Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący drużyny
do konkursu, otrzymali upominki i dyplomy.

2020/02/08

Uroczystości z okazji 100 rocznicy powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej.
W sobotę 8 lutego obchodziliśmy 100 rocznicę powrotu Pomorza w granice
Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem. Główne obchody zainaugurowała parada z
udziałem pocztów sztandarowych i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej sprzed budynku
Urzędu Miasta w Kartuzach. Następnie na kartuskim rynku odbyło się uroczyste powitanie
oddziału wojsk gen. Józefa Hallera przez Starostę Kartuskiego. W rolę ułanów wcielili się
rekonstruktorzy ze Stadniny Koni w Kolanie. W uroczystości udział wzięli: senator Stanisław
Lamczyk, doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski, poseł Magdalena Sroka, wicewojewoda
pomorski, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, władze gmin powiatu kartuskiego
oraz Kościerzyny, delegacje przedstawicieli instytucji, szkół i stowarzyszeń.
Starosta Kartuski wygłosił okolicznościowe przemówienie, wspominając jak w pierwszych
latach po wyzwoleniu w Kartuzach i powiecie organizowało się życie, jak rodziła się polska
administracja państwowa. Przypomniał osobę Emila Sobieckiego pierwszego Starosty
Kartuskiego oraz postać Generała Józefa Hallera.
Senator Stanisław Lamczyk odczytał list od marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego
skierowany do mieszkańców powiatu kartuskiego oraz przekazał staroście medal Senatu
dla mieszkańców naszego powiatu, a burmistrzowi specjalną uchwałę sporządzoną przez
Senat. Piotr Karczewski odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy oraz wręczył burmistrzowi
miasta okolicznościową flagę Polski.
Następnie w kościele p.w. świętego Kazimierza odbyła się Msza Święta, której
przewodniczył ks. kanonik Ryszard Różycki. Po mszy zgromadzeni udali się pod pomnik
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej
gen. Józefa Hallera.
Licznie przybyli mieszkańcy, wysłuchali przemówienia Burmistrza Kartuz, a delegacje
parlamentarzystów, instytucji samorządowych oraz przedstawiciele organizacji
społecznych, szkół z terenu powiatu kartuskiego złożyły wiązanki kwiatów. Starosta Kartuski
wraz z przedstawicielami samorządów złożył okolicznościową wiązankę pod pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po uroczystościach pod pomnikiem, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową
grochówką.
Barbara Kąkol zaprosiła wszystkich do obejrzenia specjalnie przygotowanej wystawy
okolicznościowej do Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach.

2020/02/14

Warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze
„Transport” oraz „Zdrowie”
W piątek 14 lutego 2020 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyły się
warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Transport” oraz
„Zdrowie”. Spotkanie koordynował zewnętrzny moderator Tomasz Sikora (autor ponad 250 strategii
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, programów naprawczych) przy
współudziale Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Wojciecha Okroja.
Strategia, którą aktualizuje Powiat Kartuski określi nie tylko kierunki jego rozwoju w perspektywie
najbliższej dekady, ale wyznaczy ramy Programów Operacyjnych w ośmiu obszarach, m.in. w zakresie
„Transportu” oraz „Zdrowia”. Istotne, by był to proces zaplanowany, odpowiednio ukierunkowany, który
uwzględniać będzie interesy mieszkańców, instytucji, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji
pozarządowych. Dlatego od początku lutego organizowany jest cykl spotkań mających na celu
wsłuchanie się w głosy wszystkich, dla których rozwój Powiatu Kartuskiego jest ważny.
Na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy wstępnie wypracowano konkretne kierunki
działań do każdego z celów głównych, uwzględniające nie tylko potrzeby społeczne, ale także potrzeby
podmiotów gospodarczych jako beneficjentów tych działań oraz instytucji odpowiedzialnych za ich
koordynację.
Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii:
Radny Powiatu Kartuskiego Paweł Kowalewski oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii
Starostwa Powiatowego w Kartuzach Wojciech Okroj, Przewodniczący Komisji do spraw Ochrony
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Kartuskiego Jerzy Ropel, Dyrektor Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Kartuzach Jerzy Pobłocki, a także koordynator Programu Operacyjnego
‘Transport” Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach Andrzej Puzdrowski oraz koordynator
Programu Operacyjnego „Zdrowie” Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Aleksandra Kuczkowska.
W debatach uczestniczyli ponadto Zastępca Burmistrza Kartuz Sylwia Biankowska, Zastępca Burmistrza
Żukowa Tomasz Szymkowiak, Zastępca Wójta Gminy Sierakowice Zbigniew Fularczyk oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach Krystyna Wereszczyńska, a także inni przedstawiciele
samorządów gminnych, ośrodków zdrowia, służb, inspekcji i straży oraz reprezentanci różnych grup
społecznych, na co dzień zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego.
Kolejne warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Powiatu, tym razem w temacie „Gospodarki” oraz
„Integracji Społecznej” odbędą się 21 lutego 2020 roku w sali szkoleniowej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

2020/02/20

Konferencja Powiatowego Zespołu ds. Integracji Imigrantów i Imigrantek
W czwartek 20 lutego 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach odbyło się
kolejne spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Integracji Imigrantów i Imigrantek, którego zadaniem jest
zarządzanie migracjami i integracja imigrantów na terenie Powiatu. Debatę poprowadziła Waja
Jabłonowska, reprezentantka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, a także
koordynatorka projektu „Otwarte Pomorze – Integracja w działaniu” przy współudziale Iwony Formeli –
Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kartuskiego oraz koordynatorki Zespołu.
Podczas konferencji zapoznano się z realizowanymi działaniami i podzielono doświadczeniami z zakresu
integracji imigrantów przebywających na terenie Powiatu Kartuskiego. Rozmawiano również na temat
działań, które mogą zostać zrealizowane w ramach projektu „Otwarte Pomorze – Integracja w działaniu”.
Wskazano, że główny celem projektu jest nauka wrażliwości międzykulturowej poprzez organizację
warsztatów dobra wspólnego. Finalnie dokonano tezy, że wprowadzenie udogodnień dla społeczności
wykluczonej przekłada się na jakość życia całego społeczeństwa.
Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecny był Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mirosław
Szutenberg oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Aleksandra Kuczkowska.
Jednostki organizacyjne Powiatu Kartuskiego reprezentowali: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy Jan Geras, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grzegorz Mikiciuk, a także Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marzena Krefta.
Spotkanie stanowiło wstęp do rozpoczęcia współpracy na wielu płaszczyznach związanych z tworzeniem
społeczeństwa wielokulturowego, możliwych do sfinansowania w ramach projektu.

Dodatkowo w ramach działania Punktu Ochrony Praw Imigrantów uruchomiono adres e-mail, na który
można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w zakresie poszanowania praw cudzoziemców (link poniżej):
help@cwii.org.pl

2020/02/25

Debata poświęcona Programowi Operacyjnemu „Gospodarka” oraz „Integracja
Społeczna”
21 lutego 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach odbyły się warsztaty
poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Gospodarka” oraz
„Integracja Społeczna”.
Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii:
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Kartuzach Barbara Kapica, Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w
Kartuzach Wojciech Okroj, koordynator Programu Operacyjnego „Gospodarka” Dyrektor Wydziału
Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych Marcin Lidzbarski oraz koordynator Programu
Operacyjnego „Integracja Społeczna” Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grzegorz
Mikiciuk, a ponadto Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Aleksandra Kuczkowska.
Jednostki organizacyjne Powiatu Kartuskiego reprezentowali: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy Jan Geras, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marzena Krefta, a także Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie Andrzej Byczkowski.
W debatach uczestniczyli ponadto Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, Wójt Gminy Chmielno Michał
Melibruda, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach Marian Wenta, a także inni przedstawiciele
samorządów gminnych, szkół, ośrodków pomocy społecznej oraz reprezentanci przedsiębiorców, na co
dzień zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego.
W czasie konferencji w obszarze „Gospodarka” zaproponowano wprowadzenie działań mających na celu
stworzenie warunków przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstw odpowiadających zarówno na
specyficzne potrzeby rozpoczynających działalność start-upów, jak i dostosowujących ofertę wsparcia do
wymagań istniejących już firm, w tym z branż tradycyjnych. Istotnym jest zagadnienie rozwoju kapitału
ludzkiego w świetle potrzeb lokalnej gospodarki, w tym aktywizacja zawodowa seniorów.
Uczestnicy debaty „Integracja Społeczna” uznali, że działania realizowane w ramach Programu
Operacyjnego powinne koncentrować się na podniesieniu jakości działań systemu wsparcia rodzin,
pieczy zastępczej i wsparcia społecznego. Ważne jest upowszechnienie wolontariatu oraz innych form
aktywności społecznej, zwiększających potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Istotne są działania,
mające na celu dalszy rozwój sektora pozarządowego i ekonomii społecznej. Nie należy pominąć kwestii
włączania społecznego, w tym integracji imigrantów, a proces ten będzie skuteczny tylko wtedy, jeśli
sami włączani będą także ten proces kreować.
Kolejne warsztaty w obszarze „Edukacja” oraz „Kultura i Turystyka” odbędą się 6 marca 2020 roku w
Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach.
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Narciarze z Cartusii na 44 Biegu Piastów

Na przełomie lutego i marca narciarze związani z Cartusią uczestniczyli w
odbywającym się w Jakuszycach Festiwalu Narciarstwa Biegowego w ramach
którego rozgrywany był 44 Bieg Piastów. Wszystkie siedem biegów było
przeprowadzone na różnych dystansach, począwszy od 6km, po zaliczane do
Worldloppet 50 i 25km-„klasykiem” oraz 30km-„łyżwą”. Ponadto rozegrano dwa
biegi dziecięce.
Tegoroczne biegi cieszyły się niespotykaną do tej pory frekwencją: bieg na dystansie
42km ukończyło 1619 narciarzy, a 25km również klasykiem 1725 co jest rekordem
frekwencji w Polsce! Po wielu latach Bieg Główny (42km klasykiem) wygrał Polak
Dominik Bury, reprezentant kraju w Pucharze Świata.
Wystartowaliśmy w sześciu biegach. Nasz najlepszy zawodnik Rafał Koryciński w
biegu na dystansie 25km w stylu klasycznym, zajął 21 miejsce.
Rafał miał ciekawy epizod na trasie: kilka kilometrów biegł tuż za Justyną Kowalczyk
(27m) co zostało uwiecznione przez media na zdjęciach. Na mecie wyprzedził słynną
narciarkę o 40sek. W biegu na 11km był 10, a w jedynym biegu w stylu dowolnym na
dystansie 30km zajął 54 miejsce. W tym biegu 87miejsce zajął Paweł Bogacz, a 109
Andrzej Guziński.
Pozostałe wyniki:

Bieg na dystansie 6km który ukończyło 704 narciarzy:
Bartek Koszałka był 86,
Paulina Mysz był 111, 17 wśród kobiet
Natalia Myszk była 230, 33 wśród kobiet
Oktawian Baranowski była 483: dobry debiut w Biegu Piastów.
W IV Memoriale Stanisława Michonia na dystansie 15km, który ukończyło 457
narciarzy Janusz Meissner był 79, Bieg Główny na dystansie 42km klasykiem na
miejscu 572 zakończył Bartłomiej Madej (na 1619 narciarzy).
Bieg na dystansie 25km klasykiem (na 1725 narciarzy).
Rafał Koryciński był 21,

Bartek Koszałka był 268,
Paulina Mysz była 309, 40 wśród kobiet,
Sylwester Czaja był 610; zamieszkały obecnie w Galway Irlandia reprezentował nasz
Klub przed laty w 28 Biegu Piastów w roku 2004 (fotka z J. Kowalczyk).
Uczestniczenie w największej w Polsce zimowej imprezie masowej w której brali
udział przedstawiciele ponad 30 krajów z całego świata było możliwe dzięki wsparciu
Powiatu Kartuskiego.
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Debata poświęcona aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarach
„Edukacja i Uczenie się” oraz „Kultura i Czas wolny”
6 marca w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyły się warsztaty dotyczące
aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego w obszarze „Edukacja i Uczenie się” oraz „Kultura i Czas
wolny”.
Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecni byli członkowie Komitetu Sterującego ds. Wdrażania Strategii:
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Kartuzach Barbara Kapica, Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w
Kartuzach Wojciech Okroj oraz koordynator Programu Operacyjnego „Edukacja i Uczenie się” Dyrektor
Wydziału Edukacji Jolanta Tersa.
W debatach uczestniczyli ponadto dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, poradni psychologicznopedagogicznej oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu, reprezentanci instytucji kultury, a także
nauczyciele, pedagodzy szkolni, przedstawiciele rady rodziców oraz organizacji pozarządowych
zaangażowanych na rzecz rozwoju lokalnego.
W czasie konferencji w obszarze „Edukacja i Uczenie się” uznano, że wyzwania stojące przed edukacją w
Powiecie Kartuskim na kolejne lata, wynikają z konieczności budowania wysokiej jakości kształcenia i
wychowania, w oparciu o środowiskowe, gospodarcze, kulturowe, instytucjonalne i rodzinne zaplecze
społeczne. Działania przewidziane w programie powinne prowadzić do podniesienia jakości i dostępności
edukacji tak, aby stworzyć każdemu mieszkańcowi, w tym także osobom ze specjalnymi potrzebami,
warunki do rozwoju osobistego.
Uczestnicy debaty „Kultura i Czas wolny” doszli do wniosku, że działania realizowane w ramach Programu
Operacyjnego powinny koncentrować się na pakietyzacji usług turystycznych i kulturalnych, co przyczyni
się to do wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego
regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej.
Przedmiotowe debaty zakończyły cykl ośmiu warsztatów poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju
Powiatu Kartuskiego, w których brali udział samorządowcy i specjaliści z danych dziedzin. Prace oparto na
szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i
mieszkańców, co dało możliwość pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości
Powiatu Kartuskiego.
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Od poniedziałku 16 marca 2020 r. Starostwo nie będzie czynne dla klientów
Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka
zakażenia koronawirusem – Starosta Kartuski podjął decyzję w sprawie reorganizacji pracy
Starostwa Powiatowego w Kartuzach na czas epidemii. Od dnia 16 marca 2020 r.
(poniedziałek) Starostwo będzie nieczynne dla klientów do odwołania, natomiast nie ma
przerwy w pracy. Kontakt z pracownikami jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej
lub telefonicznej.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go
potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w
Starostwie. Metoda ta pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość
wniosków wraz z załącznikami. Skargi, interwencje można składać również mailem.

Klienci Starostwa będą przyjmowani wyłącznie w szczególnych wypadkach, po
wcześniejszym umówieniu daty oraz godziny w wyznaczonych miejscach i budynkach w
Kartuzach:
1) ul. Dworcowa 1
a) Sekretariat Starostwa - 058/685-33-43 mail: powiat@kartuskipowiat.pl
b) Wydział Finansowy – 058/684-01-58, mail: finanse@kartuskipowiat.pl
c) Wydział Organizacyjny – 058/681-00-32

2) ul. 11 Listopada 7 – 058/681-42-12, 685-34-57 mail: budownictwo@kartuskipowiat.pl
a) Wydział Budownictwa

3) ul. gen. Hallera 1 tel. 058/ 681-28-25, mail: geodezja@kartuskipowiat.pl
a) Wydział Geodezji

4) ul. 3 Maja 2
a) Wydział Rolnictwa i OŚ, tel. 058/684-02-69 mail: srodowisko@kartuskipowiat.pl

b)

Wydział

Gospodarki

Nieruchomościami,

058/684-05-96

mail:

gospodarka@kartuskipowiat.pl
c) Wydział Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych 583-802-176 mail:
przetargi@kartuskipowiat.pl
d) Wydział Edukacji 535-005-521 mail: edukacja@kartuskipowiat.pl
e)

Powiatowy

Konserwator

Zabytków,

tel.

691-331-337

mail: i.golembiowska@kartuskipowiat.pl

5) ul. Gdańska 26
a) Wydział Komunikacji 058/694-82-20 lub 694-82-10 mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl
b) Wydział Kultury, Promocji i Strategii – 058/694-82-60 mail: kultura@kartuskipowiat.pl
c) Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- tel.
058-694-82-70, mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

6) ul. 11 Listopada 3
a) Powiatowy Rzecznik Konsumentów 058/686-55-36 mail: j.byczkowska@kartuskipowiat.pl

Do budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy. Wytypowanym
pracownikom Starosta Kartuski w drodze stosownego porozumienia wydał dyspozycję
pracy zdalnej.

Wszelkie informacje można zasięgnąć:
1) pod telefonem 058/685-33-43 lub 681-00-32, nr fax 681-36-43.
2) mail: powiat@kartuskipowiat.pl
3) BIP: http://spow.kartuzy.ibip.pl
Starosta
/-/ Bogdan Łapa
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Podziękowania za pomoc dla Szpitala Powiatowego w Kartuzach

Starosta Kartuski składa podziękowania dla firmy Franke
Foodservice Systems Poland Sp. z o.o. za podarowanie na
rzecz Szpitala Powiatowego w Kartuzach kamery
termowizyjnej. Jednocześnie Starosta Kartuski kieruje
podziękowania dla wszystkich firm, jednostek i osób
prywatnych, którzy angażują się w pomoc szpitalowi i
współpracują z Powiatem Kartuski, aby zahamować
epidemię koronawirusa w powiecie kartuskim.

2020/03/25

Skorzystaj z nowego mobilnego (bezpłatnego) systemu informacyjnego BLISKO
Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego będą na bieżąco informowani przez Starostwo Powiatowe za
pomocą wdrożonego właśnie komunikatora BLISKO.
We współpracy z AMM Systems z Wrocławia Starostwo Powiatowe w Kartuzach podjęło decyzję o
uruchomieniu nowoczesnego systemu komunikacji, za pomocą którego będzie mogło w bezpieczny i
bardzo szybki sposób przesyłać istotne informacje dla mieszkańców całego powiatu. Mobilny system
powiadamiania BLISKO sprawdza się od wielu lat w kilkuset miastach i gminach Polski. Jego podstawową
rolą ma być przesyłanie pilnych komunikatów wpływających na bezpieczeństwo i komfort życia
mieszkańców. Nadawcami komunikatów są wyłącznie podmioty zaufania publicznego typu: samorządy,
służby porządkowe, czy instytucje meteorologiczne.
System jest bezpłatny dla mieszkańca, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, nie zawiera
reklam oraz komunikatów o charakterze komercyjnym.
Użytkownik nie musi nieustannie sprawdzać czy są nowe komunikaty, aplikacja BLISKO na bieżąco
informuje o otrzymaniu wiadomości (podobnie jak SMS). Dodatkowo każda wiadomość może być
rozbudowana o załącznik w postaci grafiki, pliku pdf czy oznaczenie miejsca zdarzenia na mapie.
Jak korzystać z systemu SISMS?
1. Pobierz bezpłatną aplikację Blisko na swój telefon
Z systemem Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
Z systemem Apple:https://itunes.apple.com/pl/app/komunikator-sisms/id821655959?mt=8
Z systemem Windows https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh41238
2. Po zainstalowaniu wpisz w wyszukiwarce nazwę miejscowości, może to być nazwa gminy lub sołectwa
z terenu powiatu.
3. Spośród listy nadawców dla danej miejscowości wybierz Powiat Kartuski.
Opcjonalnie dostępni są też inni nadawcy typu: Child Alert – komunikaty o poszukiwanych dzieciach,
Komenda Wojewódzka Policji, czy też Łowcy Burz.
Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów – wybierz te serwisy, które Cię interesują
(powiadomienia będą przychodzić tylko z wybranych serwisów).
W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: dodać / usunąć nadawcę, zakres tematyczny
nadawcy czy ustawienia powiadomień od aplikacji.
Serwisy tematyczne , które są dostępne dla Powiatu Kartuskiego, to:
Aktualności – bieżące informacje dotyczące powiatu;
Ostrzeżenia – pilne komunikaty w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców;
Służby, inspekcje, straże – powiadomienia od powiatowych jednostek organizacyjnych;
RSO – czyli Regionalny System Ostrzegania z wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do rejestracji !
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Ważna informacja dotycząca ważności orzeczeń i kart parkingowych
WAŻNA INFORMACJA DOT. WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2020 r., poz. 568):

1. Zgodnie z art. 15h ust. 1. z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o
niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego
wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego
orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.)
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Zgodnie z art. 15h ust. 2 z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z
zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na
okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe (dla osób niepełnosprawnych),
o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o
niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Zgodnie z art. 15h ust. 3 z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe
(dla placówek), o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii. Wydłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na
podstawie przepisów ww. ustawy.
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Powiat Kartuski przystąpił do projektu pn.: "Zdalna Szkoła" realizowanego ze środków
europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Powiat Kartuski uchwałą nr 66/309/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2
kwietnia 2020 r. przystąpił do projektu
pn.: "Zdalna Szkoła" realizowanego ze środków europejskich z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z
wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed
monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu
lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Projekt ten będzie realizowany w 2020 roku, między innymi poprzez zakup
laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego
im realizację zdalnych lekcji. Zgodnie z opublikowaną listą wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią, która wskazuje na
wysokość dofinansowania – uzależnioną od liczby uczniów w powiecie - Powiat
Kartuski może otrzymać grant w wysokości 100 000 zł.

