




2019/10/03

Zaawansowane prace związane z budową hali sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

Trwają  zaawansowane prace  budowlane związane z  inwestycją  Powiatu  Kartuskiego polegającą  na
rozbudowie istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie o halę sportową z łącznikiem.

Pierwszy etap inwestycji polega na wykonaniu stanu surowego zamkniętego do 31 stycznia 2020 r.

Wykonawcą ww. robót budowlanych jest „ELWOZ Budownictwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Szklanej.

Wartość pierwszego etapu inwestycji wynosi: 2 766 205,02 zł brutto.

Inwestycja finansowana jest z budżetu Powiatu Kartuskiego.

Obecnie  dokonano odbioru  częściowego zrealizowanych  robót  polegających  na  rozbiórce  szatni  w
budynku szkoły podstawowej, wykonaniu robót ziemnych i fundamentowych, ścian konstrukcyjnych i
stropów budynku sali sportowej.

W zakresie kolejnych prac przewidzianych w ramach pierwszego etapu inwestycji wykonana zostanie
konstrukcja  dachu  wraz  z  pokryciem  dachowym  oraz  stolarka  okienna  i  drzwiowa  w  otworach
zewnętrznych.

Projektowana powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 439,21 m2, natomiast powierzchnia całkowita
obiektu 1 768,24 m2.



2019/10/17

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dnia 16 października w Kartuskim Centrum Kultury odbyła się powiatowa uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

Starosta Kartuski nagrodził dyrektorów i wyróżniających się nauczycieli ze szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Kartuski, dziękując za pedagogiczny trud podejmowany na co dzień,
za  dbanie  o  wysoki  poziom  nauczania  i  kształtowanie  postaw  i  wartości  przypisanych
właściwemu wychowaniu młodzieży. Starosta, gratulując całej społeczności oświatowej, wyraził
wdzięczność za sprawną organizację i wysiłek włożony w przyjęcie tzw. podwójnego rocznika.
Odniósł się też do wielu inicjatyw oświatowych, inwestycji,  służących rozwojowi edukacji  w
powiecie.

Pełniąca obowiązki  Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani  Małgorzata Bielang w swoim liście
także pogratulowała wszystkim nauczycielom, życząc im pomyślności w dalszej pracy.

Na zakończenie uroczystości odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Judy. Wyznanie Gwiazdy”,
opowiadające historię hollywoodzkiej gwiazdy Judy Garland, w której rolę wcieliła się aktorka
Hanna Śleszyńska.

Nagrodę Starosty Kartuskiego otrzymali:

Alicja Bieńczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach
Barbara Bulczak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie
Anna Sikorska – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach
Marzena Krefta – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach
Kazimierz Klas – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
Grzegorz Machola – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
Elżbieta Świętoń – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
Gabriela Kowalska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Maria Mejer-Kobiela – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach
Grażyna Maczulis – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

Anita Leszkowska – Pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie
Alicja Ludwikowska – Nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
Beata Ratajczak – Nauczyciel z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie
Karol Wilkowski – Nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach
Monika Pluto-Prondzinska – Nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach
Liliana Zaborowska - Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach
Jolanta Recław - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
Julita Hudela - Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie
Joanna Konkol – Nauczyciel z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach
Jolanta Andriskowska – Nauczyciel z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach
Izabela Bystron – Nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach
Beata Grzenkowicz – Nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach
Magdalena Rotter - Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie



Martyna Kuberska – Doradca zawodowy z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Żukowie

Edyta Ropella – Nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach
Iwona Cyrocka – Nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach



2019/10/21

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1927G Czeczewo-Przodkowo na odcinku
w miejscowości Kawle Górne wraz z przebudową skrzyżowania w Czeczewie

Zakończono realizację inwestycji Powiatu Kartuskiego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 
1927G  Czeczewo  –  Przodkowo  na  odcinku  w  miejscowości  Kawle  Górne  wraz  z  przebudową 
skrzyżowania dróg powiatowych nr 1927G i 1416G w Czeczewie.

Wartość  inwestycji  wynosi  2  080  403,98  zł  brutto.  Przedsięwzięcie  finansowane  jest  ze  środków 
budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości 1 040 202,98 zł, z czego 300 000,00 zł stanowi dotacja celowa 
Gminy Przodkowo. Pozostałą wartość obejmuje otrzymane przez Powiat Kartuski  dofinansowanie z 
Funduszu  Dróg  Samorządowych  w  maksymalnej  wysokości  1  040  201,00  zł,  tj.  w  wysokości  50%
rzeczywiście poniesionych wydatków.

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

Zadanie polegało na przebudowie drogi (wzmocnieniu nośności drogi) wraz z budową chodnika o długości 
992 m przy drodze powiatowej 1927G na odcinku Przodkowo-Kawle Górne wraz z budową oznakowania 
aktywnego na przejściu dla pieszych oraz przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1927G i 
1416G na skrzyżowanie typu "małe rondo".

W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania wykonano:

- wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni jezdni dostosowane do obciążenia ruchem KR3,

- budowę wyspy środkowej ronda o średnicy 14 m,

- budowę chodnika,

- budowę wysp dzielących kanalizujących i spowalniających ruch,

- budowę azylu dla pieszych,

- przebudowę zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi,

- regulację i utwardzenie poboczy,

- budowę  elementów  poprawiających  bezpieczeństwo  uczestników  ruchu  -  wykonano  oznakowanie
poziome i pionowe,

- budowę przejść dla pieszych dwuetapowych, wraz z wzbudzaną sygnalizacją ostrzegawczą,

- ustawienie balustrady szczeblinkowej oraz słupków przeszkodowych do znaków C-9.

 





2019/10/21

Warsztaty „Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole”

W czwartek 17 października 2019 roku w sali szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kartuzach odbyły się warsztaty poświęcone przygotowaniu szkół do przyjęcia, nauczania i integracji
dzieci imigrantów, reemigrantów, a także dzieci dwóch kultur pt. „Dzieci z doświadczeniem migracyjnym
w polskiej szkole”, realizowane w ramach zadania pod hasłem „Pomorze na rzecz integracji”
współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Szkolenie poprowadziły
członkinie Fundacji Kobiety Wędrowne: dr Dorota Jaworska i Khedi Alieva.

Podczas warsztatów zapoznano się z dobrymi praktykami z zakresu integracji migrantów uczących się na
terenie województwa pomorskiego, wymieniono się dotychczasowymi doświadczeniami szkół z terenu
powiatu kartuskiego w zetknięciu z uczniem imigranckim, w rezultacie ustalono propozycje niezbędnych
działań, które powinny być podjęte po przyjęciu takiego dziecka do szkoły. Inspiracje czerpano głównie z
Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów w obszarze edukacji szkolnej. Zwieńczeniem warsztatów było
ukazanie idei rozwoju szkoły wielokulturowej jako środowiska edukacji i integracji uczniów z
doświadczeniem migracyjnym.

Starostwo Powiatowe w Kartuzach reprezentowała Dyrektor Wydziału Edukacji Jolanta Tersa, ponadto
obecna była Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach Anna Sikorska, Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach Marzena Krefta, a także pedagodzy szkolni ze szkół
ponadgimnazjalnych oraz psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu powiatu
kartuskiego.

Kolejne warsztaty, tym razem poświęcone tematyce zdrowia psychicznego migrantów odbędą się 29
października br. adresowane głównie do osób pracujących w sferze zdrowia i pomocy społecznej, w tym
pracowników socjalnych jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych, pedagogów i
psychologów.



2019/10/22

„Powiat Kartuski podpisał kolejną umowę na realizację robót budowlanych związanych z 
inwestycją drogową dofinansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Dnia 21 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 
Starosta Kartuski Pan Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Pan Piotr Fikus w obecności Skarbnika Powiatu –
Pani Zofii Walkowiak oraz Pani Iwony Formeli – Członka Zarządu Powiatu Kartuskiego podpisali umowę z 
Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach na realizację robót 
budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 1927G Kawle Górne – Czeczewo km 0+000 
do 2+162.

Zamówienia publicznego udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość podpisanej umowy wynosi: 1 719 256,53 zł brutto.

Termin realizacji robót budowlanych: do dnia 15 listopada 2019 r. 

Inwestycja  Powiatu  Kartuskiego  polega  na  remoncie  nawierzchni,  wzmocnieniu  jej  trwałości  i 
uzupełnieniu  poboczy,  remoncie  barier  drogowych  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  pieszych 
użytkowników drogi i zminimalizowania negatywnych skutków korzystania ze zdegradowanej krawędzi 
jezdni oraz jej nawierzchni doprowadzającej do uszkodzenia pojazdów.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano:

- wykonanie warstwy ścieralnej długości 2162m,

- wyrównanie nawierzchni,

- regulację i uzupełnienia poboczy,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- ustawienie barier długość 240 m.

 

Powiat  Kartuski  na ww. zadanie o  nazwie „Remont drogi  powiatowej  nr  1927G relacji  Czeczewo –
Przodkowo – poprawa bezpieczeństwa” pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
939 613,00 zł,  podpisując w dniu 17 września 2019 r.  umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie
dofinansowania.  Ostateczna wysokość dofinansowania nie przekroczy 50% rzeczywiście poniesionych
przez Powiat Kartuski wydatków związanych z przedmiotową inwestycją.





2019/10/24

Spotkanie Zespołu ds. Programu Zarządzania Migracjami w Powiecie Kartuskim.

W środę 23 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się kolejne
spotkanie poświęcone przygotowaniu samorządów do integracji imigrantów i imigrantek pod hasłem
„Pomorze na rzecz integracji”.

Spotkanie stanowiło wstęp do utworzenia Zespołu ds. Programu Zarządzania Migracjami
w Powiecie Kartuskim, którego zadaniem będzie budowanie rozwiązań na rzecz integracji imigrantów
przybywających na tereny powiatu w celach osiedleńczych i zarobkowych. Efektem prac zespołu ma być
ewaluacja  Powiatowego  Planu  Zarządzania  Migracjami  w  obszarach  edukacji,  zatrudnienia,
bezpieczeństwa,  zdrowia,  kultury  i  pomocy  społecznej.

Powiat Kartuski reprezentowała Iwona Formela - Etatowy Członek Zarządu, obecny był również radny
Powiatu  Kartuskiego  Mirosław  Szutenberg,  a  ponadto  Dyrektor  Wydziału  Edukacji  Starostwa
Powiatowego w Kartuzach Jolanta Tersa oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach Aleksandra Kuczkowska.

Jednostki  organizacyjne  Powiatu  Kartuskiego  reprezentowali:  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy
Barbara  Kapica  i  Wicedyrektor  Jan  Geras  oraz  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
Grzegorz Mikiciuk.

Obecni byli  również przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej oraz policji,  a także
dyrektorzy  szkół  i  poradni,  pedagodzy  szkolni  ze  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  powiatu
kartuskiego.

W najbliższym czasie przewidziane są kolejne spotkania Zespołu ds. Programu Zarządzania Migracjami w
Powiecie Kartuskim.



2019/10/25

Podpisanie umowy dofinansowania zakupu i montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

W piątek 25 października w Starostwie Powiatowym doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem
Kartuskim a Wojewodą Pomorski.  Umowa dotyczy dofinansowania zakupu i montażu klimatyzacji w sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej.

Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 99.015,00 zł brutto, Powiat Kartuski dysponuje wkładem
własnym w wysokości 50.000,00 zł natomiast Wojewoda Pomorski dofinansował zadanie w kwocie
49.015,00 zł.

Sala gimnastyczna została oddana do użytkowania w 2006 r., a środki na jej budowę przekazał Powiat
Kartuski. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach utworzonych
zostało 13 nowych oddziałów, co oznacza, że 44 grupy wychowania fizycznego realizują po 3 godziny
zajęć tygodniowo.

Sala jest wykorzystywana nie tylko na zajęcia sportowe dla obecnie uczących się w Zespole około 830
uczniów, ale także w trakcie przeprowadzania egzaminów maturalnych, apeli szkolnych, masowych
uroczystości oświatowych i sportowych.

Sala jest eksploatowana przez 6 dni w tygodniu, niestety dotychczasowe rozwiązania znacznie utrudniają
zdrowe i pełne korzystanie z niej. Brak klimatyzacji jest dotkliwie odczuwalny nie tylko podczas
masowych spotkań, ale także podczas codziennych zajęć lekcyjnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni
się nie tylko do znacznego wzrostu komfortu pracy nauczycieli i uczniów, ale pośrednio będzie miała
także znaczenie dla społeczności Kartuz i okolic — uczestników zjazdów szkolnych, zawodników i kibiców
sportowych.

Jednocześnie informujemy, że środki pozyskane z budżetu Pana Wojewody zostaną wydatkowane w
2019 roku.



2019/10/30

Warsztaty pt. „Zdrowie psychiczne imigranta”

We wtorek 29 października 2019 roku w sali szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kartuzach  odbyły  się  warsztaty  poświęcone  przygotowaniu  pracowników  socjalnych  jednostek
samorządowych  oraz  organizacji  pozarządowych,  pedagogów  i  psychologów  do  wspierania
obcokrajowców  na  emigracji  w  Polsce  pt.  „Zdrowie  psychiczne  imigranta”,  realizowane  w  ramach
projektu pod hasłem „Pomorze na rzecz integracji” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego. Szkolenie poprowadziła psycholog mgr Sviatlana Rasliakova, imigrantka
z Białorusi od 8 lat mieszkająca w Polsce.

Starostwo Powiatowe w Kartuzach reprezentowała Iwona Formela - Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Kartuskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grzegorz Mikiciuk, ponadto obecni
byli  pracownicy socjalni  gminnych ośrodków pomocy społecznej jak również psycholodzy z poradni
psychologiczno-pedagogicznych z terenu powiatu kartuskiego, a także pośrednicy pracy z Powiatowego
Urzędu Pracy w Kartuzach.

Podczas  warsztatów  przybliżono  pojęcie  kultury  imigranta,  omówiono  najistotniejsze  przyczyny
emigracji  w  tym zarobkową,  ucieczkową czy  w poszukiwaniu  lepszego życia  oraz  zapoznano się  z
trudnościami jakie napotykają imigranci po przyjeździe do Polski. Kluczowym zjawiskiem w tym zakresie
jest  tzw.  szok  kulturowy  obejmujący  funkcjonowanie  psychiczne,  fizyczne  i  społeczne  człowieka  w
zetknięciu z wszystkimi możliwymi zmianami otoczenia, jakie niesie ze sobą migracja. Finalnie uznano, że
największym  wyzwaniem  związanym  z  integracją  imigrantów,  skierowanym  do  szeroko  pojętych
pracowników socjalnych będzie neutralizacja szoku kulturowego.

W najbliższym czasie przewidziane są kolejne szkolenia poświęcone tematyce integracji imigrantów
i tak 4-5 listopada 2019 roku w Centrum Kryzysowym przy ul. Kościerskiej 2A w Żukowie odbędzie
się spotkanie szkoleniowo- konsultacyjne pt. „Praca ze społecznością romską, wsparcie asystenckie i
wzmocnienie”.



2019/11/06

Konferencja „Mózg pod wpływem…, czyli świat nowych substancji psychoaktywnych”

Pedagodzy  i  psycholodzy  szkolni,  pełnomocnicy  wójtów  i  burmistrzów  ds.  uzależnień,  policjanci  i
pracownicy innych instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień 28 października 2019 r. wzięli udział
w konferencji dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych. Spotkanie miało służyć przede wszystkim
poszerzeniu  wiedzy  uczestników  na  temat  problemu  dostępności  do  dopalaczy  i  innych  nowych
substancji psychoaktywnych.

 

Podczas  konferencji  Radosław  Gruss  Kierownik  Oddziału  Promocji  Zdrowia  i  Oświaty  Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie poruszył problem łatwej dostępności do
narkotyków,  szczególnie  dopalaczy,  ich  składu,  sposobu sprzedaży  i  konsekwencji  zdrowotnych ich
zażywania. Dopalacze kupić można w internecie, a nawet sklepach stacjonarnych. Sprzedawane są w
różnorodnych  formach  jako  amulety,  proszki,  kryształy  i  susz.  W  instrukcji  użytkowania  nie  ma
bezpośrednich wskazań do ich zażywania, jednakże użytkownik może się domyślać w jaki sposób je
zastosować. Niepokojące są także formy w jakiej pojawiają się nowe substancje psychoaktywne, a mogą
to być np. papierowe znaczki nasączone substancją do zlizywania, kadzidła, olejki do e-papierosów, a
nawet muzyka wprowadzająca w stan narkotyczny.

 

Przemysław  Jakusz  specjalista  Inżynierskiej  Agencji  Technicznej  PIROline  prowadzącej  laboratorium
identyfikacji narkotyków i biegły sądowy podał dane dotyczące nielegalnego rynku narkotykowego, z
których wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat na terenie powiatu kartuskiego najwięcej zażywa się
marihuany i amfetaminy. To te narkotyki wypierają w naszym powiecie dopalacze. Rodzice i nauczyciele
powinni być zatem wyczuleni na używanie przez młodzież srebrnych zawiniątek i małych woreczków. 

Podczas  konferencji  zwrócono  uwagę  na  bardzo  niepokojące  trendy  tworzenia  niezwykle  silnych
narkotyków już w małych porcjach, rozwoju nielegalnego internetu i przeglądarek, gdzie dostępność do
narkotyków jest  niezwykle  łatwa.  Jak  stwierdzili  prelegenci,  aby  skutecznie  chronić  młodzież  przed
narkotykami  i  wspomóc służby,  takie  jak  policja,  w walce  przeciwko rozwojowi  nielegalnego rynku
narkotykowego wszystkie instytucje muszą się włączyć w działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące
tego  tematu.  Wiedza  nauczycieli  i  rodziców  może  uchronić  młodzież  przed  tragicznymi  skutkami
zażywania  narkotyków.  Konferencja  została  zorganizowana  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkoły
„Klasztorna”, Powiat Kartuski i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.





2019/11/08

Organizacje pożytku publicznego z powiatu kartuskiego otrzymały rekordowo dużo
środków z 1 % podatku

Od kilku lat Powiat Kartuski prowadzi akcję „Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim”,
której  celem  jest  zachęcanie  mieszkańców  do  przekazywania  podatku  organizacjom
pożytku  publicznego  z  powiatu  kartuskiego.  Z  tegorocznej  informacji  Ministerstwa
Finansów o wysokości kwot z 1% z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazanych organizacjom pożytku publicznego wynika, że za 2018 r.  35 organizacji  z
naszego powiatu otrzymało w sumie 927 tys. zł czym pobiły dotychczasowy rekord. Z tej
kwoty 583 tys.  zł  pochodzi od 10,11 % podatników z powiatu kartuskiego. Porównując
ubiegłe lata, w 2018 r. organizacje z powiatu kartuskiego zebrały ogółem 667 tys. zł, w 2017
r. 591 tys. zł, a w 2016 r. 566 tys. zł.

Z danych Urzędu Skarbowego w Kartuzach wynika, że wciąż prawie połowa podatników nie
przekazuje swojego 1 % organizacjom pożytku publicznego. W sumie mieszkańcy powiatu
kartuskiego przekazali w 2019 r. kwotę 3 074 332,70 zł w ramach 1 %, jednak kwota jaka
mogłaby być przekazana organizacjom wynikająca z zeznań podatkowych to 3 586 172,70
zł. Najwięcej środków w powiecie kartuskim otrzymało Kartuskie Centrum Caritas – 327 tys.
zł, następnie Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” – 148 tys.
zł  i  kolejno:  Pomorski  Ośrodek  Rehabilitacji  Dzikich  Zwierząt  Ostoja  –  115  tys.  zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie –
74 tys. zł i Stowarzyszenie „Ad Intende – z Sercem” – 58 tys. zł. W Polsce w pierwszej trójce
organizacji otrzymującej najwięcej z 1 % podatku są: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
– 185 mln zł, Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 47 mln zł i  Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 42 mln zł.

Należy zaznaczyć, że od tego roku podatnicy nie musieli już składać papierowego zeznania
podatkowego.  Po  raz  pierwszy  organizację  pożytku  publicznego,  której  chcieliśmy
przekazać  swój  1  %,  można  było  wskazać  korzystając  z  usługi  Twój  e-PIT  w  serwisie
podatki.gov.pl logując się na swoim zeznaniu podatkowym. Jeżeli jednak podatnicy swoje
rozliczenie pozostawili urzędowi skarbowemu to zależnie od tego czy w roku poprzednim
przekazywali 1% to trafiał on automatycznie do tej samej organizacji, która wskazana była
w  zeznaniu  z  ubiegłego  roku.  Jeśli  była  ona  nadal  na  liście  OPP  uprawnionych  do
otrzymywania 1% to dostała 1% również w 2019 r. Jeżeli w roku 2018 nie wskazano żadnej
OPP, a w roku 2019 podatnik nie dokonał zmian w swoim PIT, to niestety nie przekazał
swojego 1 % podatku.



Już  dzisiaj  gorąco  zachęcamy  do  przekazywania  swojego  1  %  podatku  organizacjom
pożytku  publicznego  z  naszego  powiatu  i  pobicia  kolejnego  rekordu  liczonego  już  w
milionach złotych. Listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %
w  2020  roku  zamieścimy  po  opublikowaniu  wykazu  tych  organizacji  przez  Dyrektora
Narodowego  Instytutu  Wolności  -  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego  w
połowie grudnia 2019 r.



2019/11/12

Święto Niepodległości w Kartuzach.

W poniedziałek 11 listopada obchodziliśmy 101 rocznicę uzyskania Niepodległości przez Polskę. Główne
obchody w Powiecie Kartuskim zainaugurowała parada z udziałem pocztów sztandarowych i Orkiestry
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  sprzed  budynku  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w
Kartuzach. Następnie w Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbyła się Msza Święta
koncelebrowana,  której  przewodniczył  Ks.  prałat  Piotr  Krupiński.  Uczestnicy  podziękowali  za  dar
niepodległości dla naszej Ojczyzny. Wszyscy zgromadzeni otrzymali kotyliony oraz chorągiewki i sprzed
kolegiaty wyruszyli w biało – czerwonej paradzie ulicami Kartuz.

Pod  pomnikiem  Matki  Boskiej  Królowej  Korony  Polskiej,  licznie  przybyli  mieszkańcy,  wysłuchali
przemówienia  Starosty  Kartuskiego  Bogdana  Łapy,  a  delegacje  parlamentarzystów,  instytucji
samorządowych oraz przedstawiciele organizacji społecznych, szkół z terenu powiatu kartuskiego złożyły
wiązanki kwiatów.

Po uroczystościach pod pomnikiem, wszyscy chętni przeszli na Rynek, gdzie odbył się koncert Orkiestry
Ochotniczej Straży Pożarnej i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Regionalnym Zespołem Pieśni i
Tańca Kaszuby.  Zgromadzeni  na Rynku otrzymali  od organizatorów śpiewniki  „Małego Patrioty”.  W
południe w Kartuzach, tak jak w całym kraju, rozbrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość
zakończyła  się  odtańczeniem  Poloneza  Niepodległości  przez  harcerki  i  harcerzy  z  udziałem  władz
samorządowych oraz degustacją grochówki.







2019/11/20

Nagrody starosty za wysokie osiągnięcia sportowe

Starosta Kartuski przyznał nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe, otrzymali je Armin Wilczewski,
Paweł Kajeta i Tymoteusz Roszkowski. Uroczystość odbyła się we wtorek w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach a nagrody wręczali Starosta Kartuski Bogdan Łapa i wicestarosta Piotr Fikus.

Armin  Wilczewski  jest  zawodnikiem Kartuskiego  Klubu  Kickboxingu  REBELIA  w  Kartuzach.  Podczas
Mistrzostw Świata w Kickboxingu Kadetów na Węgrzech w dniach 26 sierpnia – 1 września 2019 zdobył
tytuł Mistrza Europy.

Armin jest objawieniem Polskiego Związku Kickboxingu. W 2018 roku trzykrotnie stawał na pierwszymi
miejscu Mistrzostw Polski w fomule low-kick, light-contakt oraz Kick-light. Ten młody zawodnik określany
jako „nadzieja polskiego kickboxingu” w 2019 roku osiągnął wszystkie możliwe trofea w światowym
kickboxingu.

Paweł Kajeta oraz Tymoteusz Roszkowski to zawodnicy Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego LAMELKA w
Kartuzach. W dniach 28 lipca – 4 sierpnia 2019 roku podczas Mistrzostw Świata klasy CADET – jako
załoga klasy CADET POL 9602 Paweł Kajeta STERNIK oraz Tymoteusz Roszkowski ZAŁOGANT zdobyli
trzecie miejsce.



2019/11/21

Pracownicy salonów kosmetycznych, fryzjerskich i studio tatuaży będą realizować
założenia Programu profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego

W dniu  19  listopada 2019 r.  pracownicy  salonów kosmetycznych,  fryzjerskich  i  studio
tatuaży podpisali symboliczną deklarację, w której zobowiązali się, że w swojej codziennej
pracy  będą  realizować  założenia  Programu profilaktyki  zakażeń HCV dla  mieszkańców
powiatu  kartuskiego.  Podpisanie  dokumentu  nastąpiło  podczas  szkolenia  na  temat
sposobów zakażenia wirusem HCV i jego następstwom oraz przeciwdziałania zakażeniu.
Deklarację podpisały następujące salony z powiatu kartuskiego:

 

Salon Fryzjerski „GOSIA”

Salon Fryzjerski „ESTERA”

Salon Kosmetyczny „KROPKA”

Gabinety Kosmetyczne MOREA

ALTER EGO TATTOO Żukowo

Salon Fryzjerski „KAROLINA” w Klukowej Hucie

Studio Tatuażu FREAKY SKIN KARTUZY

 

Tego dnia również odbyło się szkolenie dla lekarzy ginekologów pracujących w gabinetach
na terenie powiatu kartuskiego. Ginekolodzy zostali przeszkoleni w kierunku edukowania
pacjentów na temat  zapobiegania  zakażeniom wirusem HCV.  Oba szkolenia  prowadził
lekarz z Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Natomiast zasady
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  obowiązujące  w  salonach  przedstawili  pracownicy
Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Kartuzach.  Szkolenia  zostały
zorganizowane w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu
kartuskiego na lata 2017-2019”, który jest finansowany z budżetu Powiatu Kartuskiego.

 

Przypominamy, że do dnia 13 grudnia 2019 r. mieszkańcy powiatu kartuskiego w wieku
18-65 lat mogą skorzystać z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi.
Badania są wykonywane w dwóch punktach pobrań Diagnostyki Sp. z o.o.:

- w Kartuzach przy ul. Kościuszki 12, tel. 58 681 02 97 – od poniedziałku do soboty w godz.
7:00 – 11:00,



- w Żukowie przy ul. Sienkiewicza 14, tel. 661-910-578 – od poniedziałku do piątku w godz.
7:00 – 11:30.

W ramach realizowanego programu są także prowadzone działania związane ze zbadaniem
stanu  wiedzy  mieszkańców  powiatu  kartuskiego  na  temat  zakażeń  wirusem  HCV.  W
związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety on-line
dostępnej TUTAJ

https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-zdrowia-/ankieta-na-temat-zakazen-wirusem-hcv 


2019/11/27

Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Integracji Imigrantów i Imigrantek

W środę 27 listopada 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się kolejne
spotkanie  Powiatowego  Zespołu  ds.  Integracji  Imigrantów  i  Imigrantek,  którego  zadaniem  będzie
aktualizacja  oraz  monitoring  Powiatowego  Planu  Zarządzania  Migracjami  i  Integracji  Imigrantów.
Spotkanie koordynowała Iwona Formela – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego.

Na wstępie konferencji przedstawiono dane statystyczne obrazujące poziom migracji
w powiecie kartuskim, by następnie przejść do prezentacji  osobistych doświadczeń przedsiębiorcy z
Somonina,  od  lat  zatrudniającego cudzoziemców.  W formie  debaty  przystąpiono do  formułowania
potrzeb i  tworzenia rozwiązań na rzecz integracji  imigrantów przybywających na tereny powiatu w
celach osiedleńczych i zarobkowych. Końcowym efektem prac zespołu ma być ewaluacja Powiatowego
Planu  Zarządzania  Migracjami  i  Integracji  Imigrantów  w  obszarach  edukacji,  zatrudnienia,
bezpieczeństwa,  zdrowia,  kultury
i pomocy społecznej.

Z ramienia Powiatu Kartuskiego obecny był Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mirosław
Szutenberg oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Strategii Wojciech Okroj.

Jednostki  organizacyjne  Powiatu  Kartuskiego  reprezentowali:  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy
Barbara Kapica oraz Zastępca Dyrektora Jan Geras, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Grzegorz  Mikiciuk,  a  także  Dyrektor  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  Krystyna
Wereszczyńska  oraz  Dyrektor  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  Marzena  Krefta.

Obecni byli również przedstawiciele samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej,
a także pedagodzy szkolni ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego.

Spotkania Powiatowego Zespołu ds. Integracji Imigrantów i Imigrantek będą organizowane cyklicznie.



2019/11/28

Otwarcie inwestycji drogowych z udziałem Wojewody Pomorskiego

W dniu 27 listopada 2019 r. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich ze Starostą Kartuskim 
Bogdanem Łapą, Wicestarostą Piotrem Fikusem oraz Andrzejem Puzdrowskim Dyrektorem 
Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Kartuzach,  uczestniczył  w  uroczystym  otwarciu  trzech 
inwestycji Powiatu Kartuskiego dofinasowanych z Funduszu Dróg Samorządowych:

1.  "Przebudowa drogi powiatowej nr 1927G Czeczewo - Przodkowo na odcinku w miejscowości 
Kawle Górne wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1927G i 1416G w Czeczewie w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019":

Wartość zadania: 2 080 403,98 zł

Przyznane dofinansowanie: 1 040 201,00 zł,

2. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska-Chmielno":

Wartość zadania: 3 217 826,52 zł

Przyznane dofinansowanie: 1 608 913,00 zł,

3. "Remont drogi powiatowej nr 1927G relacji Czeczewo-Przodkowo - poprawa bezpieczeństwa":

Wartość inwestycji: 1 720 956,53 zł

Dofinansowanie: 860 478,00 zł.

W  wydarzeniu  tym  wzięli  również  udział  przedstawiciele  samorządów  lokalnych:  w 
miejscowości  Chmielno:  Wójt  Gminy Chmielno Michał  Melibruda,  Przewodniczący Rady 
Gminy Chmielno Stanisław Klimowicz oraz Radny Powiatu Kartuskiego Jerzy Grzegorzewski. 
Natomiast  w  gminie  Przodkowo:  Wójt  Gminy  Przodkowo  Andrzej  Wyrzykowski  oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak.

Powiat  Kartuski  w  2020  roku  będzie  realizował  kolejną  inwestycję,  która  otrzymała 
dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 143 149,00 zł pod nazwą: 
"Remont  drogi  powiatowej  nr  1900G  na  odcinku  Pępowo-Leźno  -  poprawa  bezpieczeństwa". 
Obecnie  trwa  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na realizację robót budowlanych objętych ww. zadaniem.





2019/11/28

Wiecha zawisła na budowie hospicjum stacjonarnego

27 listopada 2019 r. uroczyście zawieszono wiechę na konstrukcji dachowej powstającego
w Kartuzach hospicjum stacjonarnego.  Tym samym zwieńczono pierwszy etap budowy
zaplanowanej  na  cztery  lata.  Inwestycja  ta  jest  wyjątkowa,  gdyż  powstaje  z  dotacji
wszystkich samorządów powiatu kartuskiego, ofiarności firm i samych mieszkańców.

 

Obecny na uroczystości Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że inwestycja ta
jest  niezwykle  potrzebna  w  tej  części  regionu  i  jest  przykładem  współpracy  godnym
naśladowania.  Starosta  Kartuski  Bogdan  Łapa  przypomniał  o  etapach  powstawania
hospicjum i trudnościach ze zdobywaniem funduszy na rozpoczęcie budowy. Ostatecznie
porozumienie wszystkich samorządów i decyzja o wsparciu finansowym doprowadziła do
rozpoczęcia  inwestycji.  Inicjator  i  pomysłodawca  powstania  hospicjum  ks.  dr  Marek
Trybowski  Dyrektor  Kartuskiego Centrum Caritas  podziękował  wszystkim darczyńczom,
samorządom, wolontariuszom i innym osobom, które w różnych sposób angażują się w
pomoc powstania hospicjum. Jednocześnie zachęcał do tego, aby mieszkańcy, którzy nie
wiedzą komu przekazać swój 1 % podatku, a zwłaszcza Ci którzy żadnej organizacji nie
przekazują swojego podatku wsparli budowę hospicjum.

 

Koszt  budowy  hospicjum  to  niespełna  24  mln  zł.  Połowę  tej  sumy  dofinansowały
samorządy powiatu kartuskiego. Wciąż jednak brakuje środków na sfinansowanie całości
inwestycji.  Zgodnie  z  umową  inwestycja  musi  się  zakończyć  w  grudniu  2022  r.,  a
uruchomienie hospicjum nastąpić do dnia 1 lipca 2023 r.





2019/12/18

Szpital zyskał nowoczesną aptekę

12  grudnia  2019  r.  uroczyście  otwarto  wyremontowany  budynek  apteki  szpitalnej  w  Powiatowym
Centrum Zdrowia.  Dzięki  przebudowie  powstał  także  łącznik  z  budynkiem szpitala  oraz  pracownie
żywienia pozajelitowego i cytostatyków, w której będzie można przygotowywać preparaty stosowane w
chemioterapii  w  sterylnych  warunkach.  W wyremontowanym budynku znajdzie  się  także  magazyn
wyrobów  medycznych.  Budynek  spełnia  obecnie  wszelkie  wymogi  prawne  związane  z  prawem
farmaceutycznym oraz ustawy o wyrobach medycznych. Remont został sfinansowany w kwocie 2 mln zł
z budżetu Powiatu Kartuskiego i w kwocie 230 tys. zł ze środków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z
o.o.

 

Jak podkreślił Starosta Kartuski Bogdan Łapa koniecznym jest podnoszenie standardów szpitala, aby
stawał się on nowoczesny i konkurencyjny, podziękował także radnym powiatu kartuskiego za podjęcie
decyzji o zwiększeniu kapitału zakładowego spółki, która pozwoliła na realizację tej inwestycji. Prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Paweł Witkowski zaznaczył, że stary budynek nie był modernizowany od
lat 60 ubiegłego wieku. Dobudowany łącznik i  pomieszczenia dostosowane do obecnych wymogów
znacznie usprawnią pracę w aptece.



2019/12/19

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Pępowo-Leźno

W dniu  18  grudnia  bieżącego  roku  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Kartuzach,
Starosta Kartuski - Bogdan Łapa oraz Wicestarosta - Piotr Fikus, przy udziale Skarbnika
Powiatu Kartuskiego - Zofii Walkowiak, w imieniu Powiatu Kartuskiego podpisali umowę na
realizację zamówienia publicznego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1900G na
odcinku Pępowo-Leźno – poprawa bezpieczeństwa. Na realizację tego zadania pozyskane
zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa z wybranym w trybie
przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych, firmą  COLAS POLSKA Sp. z
o.o. siedzibą przy ul. Nowej 49, 62-070 Palędzie, obejmuje cenę ryczałtową w wysokości 1
421 855,06 zł brutto.  Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji na wykonane roboty.

Inwestycja realizowana będzie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zamówienie polega na remoncie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1900G Pępowo-
Leźno, wzmocnieniu jej trwałości i uzupełnieniu poboczy, w celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych  użytkowników  drogi  i  zminimalizowania  negatywnych  skutków  korzystania  ze
zdegradowanej  krawędzi  jezdni  oraz  jej  nawierzchni  doprowadzającej   do  uszkodzenia
pojazdów.

W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania przewidziano:

- wykonanie warstwy ścieralnej długości 3500m w dwóch odcinkach,

- wyrównanie nawierzchni,

- regulację i uzupełnienia poboczy,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Powiat Kartuski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał środki z Funduszu Dróg
Samorządowych,  podpisując  w  dniu  17  września  bieżącego  roku  umowę  z  Wojewodą
Pomorskim o  udzielenie  dofinansowania  w  kwocie  1  143  149,00  zł.  Ostateczna  kwota
przyznanego dofinansowania nie przekroczy 50% rzeczywistych wydatków poniesionych na
realizację zadania.


