
2020/08/31

Uroczystości upamiętnienia 74. rocznicy śmierci Danuty „Inki” Siedzikówny oraz 40.
rocznicy powstania ruchu „Solidarność”

 

W piątek 28 sierpnia br. w Kartuzach przy obelisku poświęconym pamięci Danuty „Inki” Śledzikówny 
uczczono 74. rocznicę jej śmierci. Była zasłużoną sanitariuszką szwadronu V Brygady Wileńskiej Armii 
Krajowej rozstrzelaną w areszcie w Gdańsku. Zebrani upamiętnili także 40-lecie powstania ruchu
„Solidarność”.

Z ramienia powiatu w obchodach uczestniczyli: Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kartuskiego Mirosław Szutenberg. Ponadto obecni byli m.in. posłanka Magdalena Sroka, 
Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski, Wiceburmistrz 
Kartuz Wojciech Jaworowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Mariusz Treder.

Historię życia i tragicznej śmierci „Inki” przypomniał dr hab. Karol Polejowski z Muzeum II Wojny Światowej, 
natomiast prof. UG i pracownik IPN Piotr Niewiński wyjaśnił związek tablic poświęconych 5. Brygadzie 
Wileńskiej AK z Kaszubami.

Uroczystości zorganizowało Towarzystwo Upiększania Kartuz z Kazimierzem Sochą-Borzestowskim na 
czele.

 



2020/09/08

Nagrody Starosty Kartuskiego za wysokie osiągnięcia sportowe.

Starosta Kartuski Bogdan Łapa przyznał nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe 
zawodnikowi Krzysztofowi Różnickiemu oraz trenerowi Krzysztofowi Królowi.

Uroczystość odbyła się we wtorek 8 września br. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, a 
nagrody wręczali Starosta Kartuski Bogdan Łapa i wicestarosta Piotr Fikus.

Krzysztof Różnicki jest zawodnikiem Gminnego Klubu Sportowego CARTUSIA w Kartuzach. 
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce we Włocławku w dniach 28-30 sierpnia 
2020 roku zdobył tytuł Mistrza Polski Seniorów w biegu na 800 metrów.

Warto nadmienić, że Krzysztof Różnicki od 2018 roku otrzymuje stypendium sportowe 
Starosty Kartuskiego.

Krzysztof  Król  jest  trenerem lekkiej  atletyki  w  Gminnym Klubie  Sportowym Cartusia  w 
Kartuzach, a od 2018 roku także Kadry Narodowej bloku wytrzymałości Polskiego Związku 
Lekkiej  Atletyki.  Wychowankowie Krzysztofa Króla poza europejskimi wynikami Krzysztofa 
Różnickiego zdobywali liczne medale Mistrzostw Polski m.in. Tomasz Kurowski oraz Kacper 
Adamczyk. Łącznie wszyscy podopieczni Krzysztofa Króla zdobyli blisko 50 medali Mistrzostw 
Polski we wszystkich możliwych kategoriach wiekowych.



2020/09/09

Powiat Kartuski pozyskał dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów

W roku bieżącym Powiat  Kartuski  pozyskał  dodatkowe środki  finansowe z  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach obszarów D i F „Programu 
wyrównywania różnić między regionami III”.

Wsparcie otrzymali:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie – placówka powiatowa na zakup pojazdu 9-
osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników ŚDS,

Gmina Kartuzy - na zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych,

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej – na zakup pojazdu 9-
osobowego  dostosowanego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  na  zajęcia  edukacyjno-
rehabilitacyjne,

Gmina Chmielno – na zakup autobusu dostosowanego przewozu osób niepełnosprawnych – 
uczestników WTZ,

Gmina Somonino - na zakup autobusu dostosowanego przewozu osób niepełnosprawnych – 
uczestników WTZ oraz na remont i dostosowanie pomieszczeń WTZ do nowych działań,

Fundacja Słoneczne Wzgórze w Stężycy - na zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego przewozu 
osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ oraz na remont i dostosowanie pomieszczeń WTZ oraz 
utworzenie miejsca do aktywnej rehabilitacji przy WTZ.

To kolejne nowe pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, które gwarantują ciągłość 
realizacji  zadań przez realizatorów.  Ponadto w ramach nowego działania  możliwy będzie  remont i 
adaptacja pomieszczeń WTZ w Somoninie oraz w Stężycy jak również instalacja miejsca do aktywnej 
rehabilitacji przy WTZ w Stężycy.

Łączna wartość otrzymanej pomocy z PFRON to 837.991,59 zł.

 



2020/09/16

Zakończono remont drogi powiatowej z udziałem środków z Funduszu Dróg
Samorządowych

Z ponad miesięcznym wyprzedzeniem udało się zakończyć remont odcinka drogi powiatowej nr 1918G
relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno w ramach realizacji zadania pn. „Remonty dróg powiatowych nr
1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno oraz 1924G Kiełpino – Pikarnia – poprawa bezpieczeństwa”.
Inwestycja ta została zrealizowana z udziałem środków, na które Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 101 846,00 zł oraz przyznanej pomocy finansowej przez
Gminę Chmielno w wysokości 100 000,00 zł.

Wartość inwestycji wynosi: 1 094 630,96 zł brutto.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS”  Sp. z o.o. z siedzibą
w Kartuzach.

W ramach prac położono warstwę ścieralną o długości 2,98 km, uregulowano i uzupełniono pobocza, a
także wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Dzięki inwestycji na remontowanym odcinku drogi poprawiono równość nawierzchni oraz przyczepność
jezdni.  Uporządkowano pobocza i  zjazdy. Ponadto ulepszono odwodnienie oraz oznakowanie poziome.
Działania te mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powi
atowych-nr-1918g-oraz-1924g-

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powiatowych-nr-1918g-oraz-1924g-
https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powiatowych-nr-1918g-oraz-1924g-


2020/09/18

Dotacja Wojewody dla Powiatu Kartuskiego

Zarząd Powiatu Kartuskiego podpisał umowę z Wojewodą Pomorskim w ramach której Powiatowi
została udzielona dotacja celowa z budżetu Państwa na zakup nowości wydawniczych (książek
niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Technikum im. Książąt Pomorskich w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.
Zadanie jest realizowane w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
Kwota otrzymanej dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania i wynosi 12.000
zł. 

2020/09/18

Trwają zaawansowane prace adaptacyjne związane z siedzibą nowego Oddziału
Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Sierakowicach

W czerwcu rozpoczęły się roboty budowlane związane z adaptacją istniejącego budynku, stanowiącego 
dawną portiernię Zarządu Dróg Powiatowych, położonego przy ul. Brzozowej w Sierakowicach na ośrodek 
zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Projekt zakłada rozbudowanie 
budynku do sześciu pomieszczeń, z których największe przeznaczone zostanie na obsługę interesantów. 
Dodatkowo dzięki inwestycji poprawiona zostanie estetyka i forma architektoniczna obiektu.

Wykonawcą robót budowlanych, które obejmują wartość 390 671,27 zł brutto jest firma Usługi Ogólno-
Budowlane Andrzej Dzienisz z siedzibą w Borzestowskiej Hucie.

W ramach inwestycji  wykonano  już  roboty  stanu  surowego,  w  tym związane  z  rozbudową.  Ponadto 
wykonano docieplenie, elewacje (bez docelowej struktury, która zostanie wykonana w najbliższym czasie), 
konstrukcję dachową wraz z pokryciem dachowym oraz wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną. Obecnie 
trwają zaawansowane prace związane z robotami wewnątrz obiektu tj. wykończeniowe i instalacyjne.

Inwestycja Powiatu Kartuskiego zostanie zrealizowana przy udziale środków Gminy Sierakowice, która na 
ten cel udzieliła pomocy finansowej w wysokości 265 000,00 zł.



2020/09/22

VI Żeglarski Puchar Kaszub

19 – 20 września w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, na
jeziorze Brodno Wielkie odbyły się zawody XIV Mistrzostw Kartuz, które klasyfikowały do VI
Żeglarskiego Pucharu Kaszub.

Rywalizowano w 7 kategoriach przez dwa dni na trzech trasach regatowych i dwóch statkach
komisji. W sobotę odbyły się starty w poszczególnych klasach oraz regaty Optimist O.

W kategorii dziewcząt na podium znalazły się zawodniczki CWM Opti Gdynia:

1. Zosia Hucińska
2. Ola Kosowska
3. Natalia Jasicka.

W kategorii chłopców poszczególne miejsca zajęli:

1. Antoni Kuc - GKM Marina Błotnik
2. Aleksander Hinc - UKS Wodniacy Garczyn
3. Konstanty Żołnieruk - UKS Tolkmicko.

Wręczenia nagród dokonał Sędzia Główny Roman Chyła wraz z komandorem UKŻ Lamelka 
Kartuzy Hanną Kajetą.

W niedzielę w ramach VI Żeglarskiego Pucharu Kaszub odbyły się regaty o puchar Starosty 
Kartuskiego z bardzo wysoką frekwencją.

I miejsce zajęła załoga Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w 
składzie: Tymek Roszkowski, Paweł Kajeta i Bartek Szlija.

Puchary w imieniu Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy wręczył Dyrektor Wydziału Kultury, 
Promocji i Strategii Wojciech Okroj.

Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka.

 



2020/09/24

Nagroda dla Powiatu Kartuskiego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie
w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

W środę 23 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala XXIV edycji konkursu
„Modernizacja  Roku  &  Budowa  XXI  wieku”.  Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Ochrony
Narodowego Dziedzictwa Materialnego  a  jego  celem jest  promocja  najciekawszych  dokonań polskich
budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji i adaptacji.

W tym roku wyróżnienie otrzymał Powiat Kartuski i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie za
nowoczesną modernizację obiektu. Nagrodę wręczył pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w liście gratulacyjnym napisał:

"Tworzenie  nowoczesnej,  dostępnej  oraz  bezpiecznej  przestrzeni  dla  osób  z  niepełnosprawnością
intelektualną, psychiczną i  spektrum autyzmu w ramach placówek dziennego pobytu realizacją zadań
samorządu,  ale  też  przejawem społecznej  solidarności  i  odpowiedzialności  za  tych  którzy  potrzebują
szczególnego wsparcia".

Jak powiedział Bogdan Łapa Starosta Kartuski „wyróżnienie jest nagrodą dla inwestorów, projektantów oraz
wykonawców zmodernizowanego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie”, który jest
samodzielną  jednostką  Powiatu  Kartuskiego.  Rozpoczął  on  funkcjonowanie  w  czerwcu  2019  r.  Jest
placówką  wsparcia  dziennego  dla  osób  przewlekle  psychicznie  chorych-  typ  A,  dla  osób  z
niepełnosprawnością intelektualną- typ B, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych -typ C i dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi- typ D".

Nagrodę w imieniu Starosty Kartuskiego odebrał  dyrektor Wydziału Rozwoju,  Inwestycji,  Remontów I
Zamówień Publicznych dr Marcin Lidzbarski. 

red. WKPiS



2020/09/30

Oświadczenie Starosty Kartuskiego w sprawie nocnych dyżurów aptek
ogólnodostępnych

 Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa - tj. art. 94 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu Kartuskiego, wykonując obowiązek ustawowy 
zawarty w ww. przepisie, uchwałą nr XV/152/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kartuskiego w 
2020  r.,  ustaliła  godziny  pracy  aptek  ogólnodostępnych,  który  to  rozkład  ma zapewnić 
mieszkańcom Powiatu, dostęp do leków w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od 
pracy.

Od początku ogłoszenia  stanu epidemii,  w związku z  zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2, 
jedynie apteka ogólnodostępna „Dbam o Zdrowie”, przy ul.  Rynek 10 w Kartuzach pełni 
dyżury nocne w mieście Kartuzy. Pozostałe apteki, na których ciąży obowiązek dyżurowania 
uchylają  się  od  tego  obowiązku.  Pomimo  podjęcia  przez  Powiat  mediacji,  włącznie  ze 
spotkaniem z właścicielami aptek, nie udało się przywrócić ich prawidłowego dyżurowania, 
zgodnego  z  przepisami  ustawy  Prawo  farmaceutyczne  oraz  uchwałą  Rady  Powiatu 
Kartuskiego. Co więcej, przedstawiciele Aptek wystosowali pismo, zarzucające bezpodstawnie 
władzom Powiatu bezprawne działania.  Tym samym Zarząd Powiatu został  zmuszony do 
podjęcia niezbędnych kroków prawnych.

Pragnę w tym miejscu oświadczyć, że podjęliśmy decyzję o zawiadomieniu prokuratury o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właścicieli  aptek,  wyznaczonych do pełnienia 
dyżurów. Naszym jedynym celem jest zapewnienie dostępności do leków w porze nocnej 
mieszkańcom  powiatu  kartuskiego  i  dołożymy  wszelkich  starań,  aby  jak  najszybciej  tę 
dostępność przywrócić.

 

Starosta Kartuski

Bogdan Łapa



2020/10/01

Ponad 8,6 mln złotych dofinansowania dla Powiatu Kartuskiego na realizację projektu 
„Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty związane z rozwojem usług 
społecznych o łącznej wartości 152 mln złotych. Projekt Powiatu Kartuskiego pn. „Zintegrowany system 
usług społecznych Powiatu Kartuskiego –  POKOLENIA”  o  wartości  ponad 10  mln  złotych,  w tym 
dofinansowaniu na kwotę ponad 8,6 mln złotych zajął na tej liście 14 miejsce.

Projekt jest odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych, którego 
wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia takich celów jak:  poprawa jakości  życia i  stanu zdrowia 
seniorów,  osób  z  niepełnosprawnością  i  ich  otoczenia  oraz  osób  objętych  pieczą  zastępcza  i 
usamodzielnianych.

W ramach projektu zaplanowane zostało powołanie Powiatowej Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, działania aktywizacyjne w Klubach Seniora, warsztaty, animacja środowiskowa i wolontariat, a 
także działania służące poprawie stanu zdrowia uczestników projektu tj.  mobilne usługi opiekuńcze, 
usługa wytchnieniowa oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych.

Projekt przewiduje ponadto realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie społeczne 
rodzin, dzieci i osób dorosłych z deficytem rozwoju tj. niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami 
psychicznymi  oraz  całościowymi  zaburzeniami  w  rozwoju  (autyzm).  Utworzone  zostaną  pracownie 
obejmujące wdrażanie leczenia metodą Tomatisa,  Biofeedbacka oraz powstanie sala doświadczania 
świata oraz gabinet sensoryczny.

W projekcie zaplanowano również działania obejmujące przygotowanie do samodzielnego dorosłego 
życia osób przebywających w pieczy zastępczej, realizowane poprzez wdrożenie wsparcia oraz działań 
aktywizacyjnych, społecznych i zawodowych tj. szkolenia, superwizje, wyjazdy studyjne, kursy i szkolenia 
zawodowe oraz działalność Klubu Młodzieżowego.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli skierować wsparcie do około 850 mieszkańców powiatu 
kartuskiego. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2023 r.

red. I. Formela



2020/10/02

Ponad 2 mln złotych dofinasowania na budowę hali sportowej w Przodkowie

Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu "Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020, w wysokości 2.076.600,00 zł. na 
dokończenie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem przy Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie. Na 
początku 2020 roku Powiat Kartuski zakończył realizacje I etapu powyższego zadania polegającego na 
wybudowaniu hali sportowej w stanie surowym zamkniętym. Wykonawcą była firma Elwoz ze Szklanej k. 
Sierakowic. Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu Kartuskiego 
(kwota ponad 2,8 miliona złotych). To długo wyczekiwana inwestycja, z której korzystać będzie około 460 
uczniów i 60 pracowników. Budowę rozpoczęto w kwietniu 2019 roku, pod koniec października na dachu 
pojawiła się wiecha. W styczniu ukończono budowę stanu zamkniętego wraz ze stolarką okienną.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji etapu II - robót budowlanych wykończeniowych, na które 
udało się uzyskać przedmiotowe dofinansowanie. „Zakładamy, że jeszcze w tym roku zostanie 
przeprowadzony przetarg i rozpocznie się realizacja robót budowlanych etapu drugiego” – mówi Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa. „Chciałbym, aby z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 uczniowie szkoły mogli 
korzystać z tej nowej hali sportowej”.

 

red.WKPiS



2020/10/05

Powiat Kartuski laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2019

29 września 2020 r. w Ossie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 
Starosta Kartuski Bogdan Łapa odebrał nagrodę dla Powiatu Kartuskiego za uzyskanie III 
miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2019.

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 rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu 
grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania 
poprawiające  jakość  obsługi  mieszkańca  oraz  funkcjonowania  jednostki  samorządu 
terytorialnego;  rozwój  społeczeństwa  informacyjnego;  rozwój  społeczeństwa 
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;  działania  promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd 
oraz od zrealizowanych działań w danym roku.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło -
przez  cały  rok.  Oddaje  też  rzeczywistość  z  tego  względu,  że  w praktyce  uczestnikami 
rankingu są całe wspólnoty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy mogą wnieść własny wkład 
w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne 
ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, 
ale  także  energii  wiatru,  otoczenia  i  biomasy.  Po  weryfikacji  regulaminowej  są  one 
zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP.

Pierwsza dziesiątka rankingu powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców:

1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019
2. Powiat Poznański
3. Powiat Kartuski ex equo Powiat Cieszyński
4. Powiat Wodzisławski
5. Powiat Bielski (śląskie)
6. Powiat Myślenicki
7. Powiat Żywiecki
8. Powiat Starogardzki
9. Powiat Chrzanowski
10. Powiat Wejherowski
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!



2020/10/06

Kolejny odcinek drogi powiatowej został wyremontowany dzięki środkom z Funduszu
Dróg Samorządowych

We wrześniu odebrano kolejny odcinek wyremontowanej drogi powiatowej w ramach realizacji zadania pn.
„Remonty dróg powiatowych nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno oraz 1924G Kiełpino –
Pikarnia – poprawa bezpieczeństwa”, na które Wojewoda Pomorski przyznał Powiatowi Kartuskiemu
dofinansowanie w wysokości 1 101 846,00 zł.

Przedmiotem remontu był odcinek drogi powiatowej nr 1924G relacji Kiełpino - Pikarnia o długości 3,73 km.

Wykonawcą robót budowlanych o wartości 1 105 662,25 zł brutto było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
„DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach.

Dzięki inwestycji na remontowanym odcinku drogi poprawiono równość nawierzchni oraz przyczepność
jezdni. Uporządkowano pobocza i zjazdy oraz ulepszono odwodnienie. Ponadto wykonano znakowanie
poziome grubowarstwowe.

Na realizację remontu ww. odcinka drogi również Gmina Kartuzy udzieliła Powiatowi Kartuskiemu dotacji
celowej w wysokości 300 000,00 zł.

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powiato
wych-nr-1918g-oraz-1924g-

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powiatowych-nr-1918g-oraz-1924g-
https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/fundusz-drog-samorzadowych/remonty-drog-powiatowych-nr-1918g-oraz-1924g-


2020/10/08

Powiat Kartuski realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 

Powiat Kartuski na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim jest 
realizatorem projektu  "Wsparcie  dzieci  umieszczonych w pieczy 
zastępczej  w  okresie  epidemii  COVID-19".  Projekt  jest 
współfinansowany ze środków UE oraz  ze  środków krajowych w 
ramach  projektu  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza 
Edukacja  Rozwój  lata  2014-2020  -  Działanie  2.8  Rozwój  usług 
społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym,  PI  9iv: 
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości  usług,  w  tym  opieki  zdrowotnej  i  usług  socjalnych 
świadczonych  w  interesie  ogólnym,  będących  w  dyspozycji 
Wojewody  Pomorskiego.

W ramach ww. projektu wsparcie w postaci sprzętu komputerowego 
z  oprogramowaniem,  sprzętu  audiowizualnego,  oprogramowania 
dla  dzieci  z  niepełnosprawnościami  oraz  środki  ochrony 
indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz 
płyn do dezynfekcji  rąk i  powierzchni)  otrzymają wychowankowie 
rodzin  zastępczych  i  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  z 
powiatu  kartuskiego.

W ramach ww. projektu wyposażono również dwa miejsca



kwarantanny dla wychowanków z rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.  Wartość projektu: 645.750,00 zł
w tym środki z UE: 544.238,00 zł, środki krajowe: 101.512,00 zł



2020/10/14

Życzenia Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Szanowni Państwo !

 

Dzień  Edukacji  Narodowej  to  święto  całej  społeczności  szkolnej  –  nauczycieli  i 
administracji, rodziców i uczniów, pracowników wszystkich placówek kształcących i 
wspierających edukację na terenie powiatu kartuskiego.

 

Jakość życia oświatowego od zawsze miała wpływ na losy jednostki i społeczeństwa, 
na  rozwój  gospodarczy,  wręcz  cywilizacyjny.  Zwłaszcza  dzisiaj,  gdy  oczekiwania 
wobec szkoły zmuszają ją do przekraczania konwencjonalnych zadań nauczania i 
wychowania.  Musi  ona  wypełniać  wobec  młodego  człowieka  nie  tylko  funkcje 
poznawcze, sprawnościowe, opiekuńcze, lecz także egzystencjalne – uczyć, jak żyć, 
jak  tworzyć  sens życia,  jak  radzić  sobie  z  problemami,  jak  samemu uczyć  się  i 
dokonywać oceny rezultatów swojej pracy.

 

Nauczyciel  –  wychowawca  jest  dziś  motorem  takich  zmian,  orędownikiem 
demokracji,  tolerancji,  humanizmu.  Mądry,  krytyczny,  wrażliwy  i  kompetentny 
pedagog,  stawiający  odważnie  uczniom  i  sobie  zadania,  umożliwia  autentyczny 
rozwój jednostki, ale też rozwój szkoły jako organizacji uczącej się, jako centrum 
życia społecznego.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

składam wszystkim Państwu serdeczne  życzenia  zdrowia,  wszelkiej  pomyślności 
osobistej  i  zawodowej,  dziękując  za  godną  szacunku  postawę,  za  twórcze



zaangażowanie i  ogromny wysiłek towarzyszący nowym, wyjątkowym warunkom
organizacji pracy szkół i placówek w okresie pandemii.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Łapa

Starosta Kartuski



2020/10/22

Tegoroczna edycja Nagrody Starosty zakończona!

Starosta Kartuski, Bogdan Łapa, przyjmując rekomendację Komisji Stypendialnej, przyznał za rok szkolny 
2019/2020 - 80 nagród pieniężnych. Najzdolniejsi uczniowie, uczący się na terenie powiatu kartuskiego, 
którzy wykazali swoje znaczące osiągnięcia w działalności popularnonaukowej, twórczej i sportowej, zostali 
uhonorowani jednorazowym stypendium w kwocie 1200 zł.

Wśród beneficjentów znaleźli się:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kartuzach:

Rozalia Richert
Monika Miłejko
Marcelina Adamczyk
Julia Baranowska
Ewa Barzowska
Ewa Bladowska
Agnieszka Blok
Julia Czaja
Paulina Czaja
Izabela Czerwionka
Wioleta Flisikowska
Anna Frankowka
Agnieszka Gliniecka
Julianna Gmurek
Łukasz Górny
Julia Gruchała
Przemysław Klasa
Marzena Krapkowska
Marta Miotk
Mirosław Miotk
Weronika Plichta
Karol Ropela-Cybula
Szymon Ruszkowski
Aleksandra Serkowska
Julia Slas
Paulina Slas
Julia Treder
Julia Tusk
Bartłomiej Wicki

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach:

Dominika Hirsz

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach:

Gabriel Raćkowski

Marcela Gilmajster



Adriana Cichocka

Joanna Łaszewska

Ewelina Pupacz

Zuzanna Syldatk

Kaja Denis

Agata Pipka

Agata Rompa

Aleksandra Wenta

Julia Bronk

Khrystyna Fetisova

Karolina Naczk

Patrycja Leyk

Artur Dampc

Dominik Miotk

Krzysztof Czaja

Wiktor Płotka

Magdalena Malotka-Trzebiatowska

Martyna Tusk

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie:

Agnieszka Kąkol

Szymon Ellwart

Alicja Tomaczkowska

Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach:

Łukasz Hinc

Bartłomiej Lis

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie:

Jakub Brzeski

Wiktoria Furman

Agnieszka Kwidzińska



Aneta Lewańczyk

Weronika Blok

Katarzyna Pryczkowska

Sandra Drążkowska

Jan Leyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach:

Dominika Benkowska

Marta Cyman

Nikola Bronk

Agnieszka Bir

Kamila Młyńska

Patrycja Rejmak

Daria Ciszkowka

Joanna Pioch

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie:

Sebastian Stefanowski

Aleksandra Klawikowska

Martyna Skorowska

Wiktoria Dampc

Damian Miłosz

Oliwia Wenta

Sylwia Lewańczyk

Angelika Wilczewska

Dawid Machalewski

 

Serdecznie gratulujemy Stypendystom oraz wszystkim tym, którzy stwarzają uczniom warunki do nauki i
rozwoju zainteresowań oraz pasji, a Starosta Kartuski zaprasza kolejnych zdolnych młodych ludzi do
ubiegania się o Stypendium w kolejnym roku szkolnym.



2020/11/05

Zapraszamy seniorów na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Osoby  powyżej  65  roku  życia,  które  są  zameldowane  na  terenie  powiatu
kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są
leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 (m.in. przewlekły
nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa) mogą skorzystać z darmowych szczepień
przeciwko  pneumokokom.  Szczepienia  są  wykonywane  w  Niepublicznym
Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  Nr  1  Krystyna  Mach  przy  ul.  Jeziornej  11  w
Kartuzach, nr tel. 58 685-34-26/27.

 

Zakażenia pneumokokowe najczęściej przebiegają bezobjawowo albo w postaci
infekcji  górnych  dróg  oddechowych  i  są  wywoływane  przez  bakterie  –
pneumokoki,  czyli  dwoinkę  zapalenia  płuc.  Najcięższą  postacią  zakażenia
pneumokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu
tym  mieści  się  zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych,  sepsa  (posocznica)  i
zapalenie płuc z bakteriemią.

 

Seniorzy  oraz  dzieci  to  dwie  grupy  osób,  które  są  najbardziej  narażone  na
choroby zakaźne, w tym na zakażenia pneumokokowe. Wielu seniorów zmaga się
z chorobami przewlekłymi, które powodują obniżenie odporności oraz zwiększają
ryzyko zachorowania na np. inwazyjną chorobę pneumokokową. Liczne dowody
naukowe wskazują, ze zgonom wywołanym przez pneumokoki można skutecznie
zapobiegać  poprzez  szczepienia.  Ochrona  seniorów  przed  zakażeniem
pneumokokami jest szczególnie ważna w obecnym czasie, gdy panuje epidemia
wirusa SARS-CoV-2.

Szczepienia  są  wykonywane  w  ramach  „Regionalnego  Programu  Polityki
Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”,
którego  realizacja  w  2020  r.  jest  finansowana  z  budżetu  Samorządu
Województwa Pomorskiego oraz powiatów z terenu województwa pomorskiego,
w tym także Powiatu Kartuskiego. Tak, jak w ubiegłych latach również w tym
roku, ze szczepień może skorzystać 106 mieszkańców powiatu kartuskiego.

 





2020/11/06

Przekazanie sprzętu komputerowego do realizacji nauki zdalnej dla dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej

W poniedziałek 2 listopada br. w ramach realizacji ostatniego etapu projektu „Wsparcie dzieci
umieszczonych  w  pieczy  zastępczej  w  okresie  epidemii  COVID-19”,  który  jest
współfinansowany ze  środków UE oraz  ze  środków krajowych w ramach projektu  w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym,  PI  9iv:  Ułatwianie  dostępu  do
przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych  świadczonych  w  interesie  ogólnym,  będących  w  dyspozycji  Wojewody
Pomorskiego  -  wszystkie  rodziny  zastępcze,  rodzinne  domy  dziecka  oraz  placówki
opiekuńczo-wychowawcze  z  powiatu  kartuskiego  odebrały  zakupiony  w  ramach  projektu
sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki, tablety, sprzęt audiowizualny niezbędny
do  realizacji  nauki  zdalnej  dla  dzieci  umieszczonych  w  pieczy  zastępczej.  Sprzęt  został
przekazany rodzinom przez Iwonę Formela – etatowego członka Zarządu Powiatu Kartuskiego
oraz Grzegorza Mikiciuka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z
zachowaniem wszelkich wymogów obowiązujących w okresie epidemii.

To bardzo istotne i potrzebne wsparcie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich
opiekunów, szczególnie w okresie nauki zdalnej realizowanej przez szkoły.

 

Ponadto w październiku rodziny zastępcze otrzymały środki ochrony indywidualnej w postaci
płynów do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych oraz rękawic
jednorazowych, zakupionych również w ramach realizacji tego projektu.

 

Dodatkowo  wyposażono  dwa  miejsca  kwarantanny  dla  dzieci  umieszczanych  w  pieczy
zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

 

Wartość  realizowanego  projektu  to  645.750,00  zł.  Środki  na  realizację  projektu  zostały
przekazane na rzecz Powiatu Kartuskiego przez Wojewodę Pomorskiego.



2020/11/10

Obchody Święta Niepodległości

 

11 listopada będziemy obchodzić 102 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju tradycyjne powiatowo-gminne
uroczystości zostały odwołane.

We wtorek 10 listopada wspólnie symbolicznie złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Zarząd Powiatu Kartuskiego reprezentował
Wicestarosta Piotr Fikus, a Radę Powiatu Kartuskiego Andrzej Bystron. Z ramienia Gminy
Kartuzy uczestniczył Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.



2020/11/16

Podziękowanie za służbę.

Starosta Kartuski Bogdan Łapa, Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak i
Wicestarosta Piotr Fikus w związku z zakończeniem służby podziękowali za dotychczasową współpracę
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach brygadierowi Romualdowi Pitule.  

Obecni podkreślił szczególnie okres wieloletniej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
kartuskiego. Złożyli również słowa uznania za trud i udział we wszystkich interwencjach oraz udzielaną
pomoc.

Brygadier Romuald Pituła został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Gdańsku,  jego dotychczasowe obowiązki przejmie starszy kapitan Paweł Gil.



2020/11/27

Pomoc psychologiczna w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

                                                                                                
      
   

 

 

Pomoc psychologiczna w związku z epidemią koronawirusa
COVID-19

 

 

Trudna  sytuacja  spowodowana  pandemią  koronawirusa  nie  pozostaje
obojętna dla naszego zdrowia psychologicznego. Pojawiające się napięcie, lęk
o przyszłość, możliwa utrata pracy to niektóre stresory, które są przyczyną
zakłócenia spokoju wewnętrznego człowieka.

 

 

W naszym Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach podjęto inicjatywę w
ramach, której psychologowie oferują wsparcie dla osób, które zmagają się z
problemami  psychicznymi.  Bezpłatne  wsparcie,  które  można  otrzymać  w
formie zdalnej jak i osobiście skierowane jest w szczególności do:

 

osób, które znajdują się w kryzysie psychicznym;
osób objętych izolacją i kwarantanną;
osób, które w związku z epidemią koronawirusa straciły zatrudnienie;
personelu  medycznego  i  innych  służb,  które  angażują  się  w  działania

związane z walką epidemii.



Osoby  zainteresowane  mogą  skontaktować  się  z  interwentem  tutejszego
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach pod nr tel. 58 684 02 19 lub 662
016  626  w  godz.  od  8:00  do  15:00  w  celu  ustalenia  formy  pomocy  i
skierowania do właściwego specjalisty.

Kierownik

Centrum Interwencji Kryzysowej

/-/ Anna Kuczkowska



2020/12/02

PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach programu
Moduł III

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że

Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W związku z decyzją Zarządu PFRON, PCPR Kartuzy może podejmować decyzje o przywróceniu
Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o
dofinansowanie w ramach Modułu III.

Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków,
powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z tutejszym Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
ul. Mściwoja II 20
83-300 Kartuzy

e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl

tel./fax: (58) 685-33-20 / (58) 684-00-82

mailto:sekretariat@pcprkartuzy.pl
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