2020/05/03

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w związku z panującą pandemią COVID-19 nie
odbyły się tradycyjne uroczystości gminno – powiatowe.
W tym dniu Starosta Kartuski Bogdan Łapa i Przewodniczący rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław
Woźniak, złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony
Polskiej.

2020/05/04

Stypendia Sportowe Starosty Kartuskiego 2020.
Starosta Kartuski za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i
międzynarodowym przyznał stypendia 47 sportowcom.
Stypendia otrzymały następujące osoby:

1. Dawid Michna – tenis stołowy – 200zł brutto miesięcznie
2. Aleksander Mielewczyk – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
3. Jakub Myszk – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
4. Sebastian Bir – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
5. Dominika Konkel – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
6. Olivier Dobka – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
7. Gevorg Sahakyan – zapasy – 400zł brutto miesięcznie
8. Alicja Płotka – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
9. Paulina Reiter – siatkówka – 200zł brutto miesięcznie
10. Jan Gniedziejko – gimnastyka sportowa – 200zł brutto miesięcznie
11. Oskar Malik – lekkoatletyka, tenis stołowy – 200zł brutto miesięcznie
12. Amelia Rams – jazda figurowa na lodzie – 200zł brutto miesięcznie
13. Edgar Malkumov – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
14. Igor Dąborwski – zapasy – 200zł brutto miesięcznie
15. Wiktora Krauza – żeglarstwo – 200zł brutto miesięcznie
16. Wojciech Serkowski – lekkoatletyka – 250zł brutto miesięcznie
17. Krzysztof Różnicki – lekkoatletyka – 350zł brutto miesięcznie
18. Tomasz Kurowski – lekkoatletyka – 250zł brutto miesięcznie
19. Kacper Wiszniewski – kolarstwo – 200zł brutto miesięcznie
20. Adrian Kaiser – kolarstwo – 200zł brutto miesięcznie
21. Wojciech Ceniuch – kolarstwo - 200zł brutto miesięcznie
22. Nikodem Grzenkowicz – kolarstwo – 200zł brutto miesięcznie
23. Magdalena Malotka-Trzebiatowska – strzelectwo sportowe – 300zł brutto miesięcznie
24. Jakub Skierka – pływanie – 350zł brutto miesięcznie
25. Paweł Kajeta – żeglarstwo – 250zł brutto miesięcznie
26. Tymoteusz Roszkowski – żeglarstwo – 250zł brutto miesięcznie
27. Janina Dmochowska – żeglarstwo – 150zł brutto miesięcznie
28. Hanna Dmochowska – żeglarstwo – 150zł brutto miesięcznie
29. Anna Adamczyk – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
30. Dominika Grzenkowicz – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
31. Agata Piastowska – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
32. Matylda Cybula – jeździectwo – 200zł brutto miesięcznie
33. Julia Gruchała – lekkoatletyka – 250zł brutto miesięcznie
34. Izabela Satrjan – żeglarstwo – 200zł brutto miesięcznie
35. Paweł Teclaf – szachy – 300zł brutto miesięcznie
36. Agata Makurat – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
37. Agata Gilmajster – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
38. Jakub Biedrzycki – judo – 200zł brutto miesięcznie
39. Hubert Biedrzycki – judo – 200zł brutto miesięcznie

40. Cyntia Formela – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
41. Julia Górlikowska – koszykówka – 150zł brutto miesięcznie
42. Karolina Miller – judo – 200zł brutto miesięcznie
43. Mateusz Młyński – piłka nożna – 250zł brutto miesięcznie
44. Dawid Płotka – żeglarstwo – 200zł brutto miesięcznie
45. Nikola Zaborowska – kickboxing – 200zł brutto miesięcznie
46. Adam Kryszewski – kickboxing – 250zł brutto miesięcznie
47. Armin Wilczewski – kickboxing – 250zł brutto miesięcznie

Stypendia sportowe Starosty Kartuskiego za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym zostały przyznane na okres 10
miesięcy, tj. od marca do grudnia 2020 roku. Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w terminie
do 31 maja 2020 r. i obejmie okres trzech miesięcy (marzec, kwiecień, maj).
2020/05/14

Powiat Kartuski jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła".

Projekt jest odpowiedzią na obecną potrzebę szkolnictwa, związaną z
wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Celem projektu
jest umożliwienie nauczycielom prowadzenia nauki zdalnej oraz uczestnictwa w
nauce uczniom, których sytuacja rodzinna i/lub materialna taką formę nauki
uniemożliwia.
W ramach projektu zostało zakupionych 30 zestawów komputerowych
składających się z laptopa z oprogramowaniem, bezprzewodowej myszki i
słuchawek. Cały zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach” w związku z realizacją projektu grantowego pn.:
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dodatkowo w celu rozszerzenia zasobów informatycznych niezbędnych w
realizacji obowiązku nauki zdalnej, w uzupełnieniu projektu Powiat Kartuski
zakupił z własnych środków 2 zestawy komputerowe. Komputery wraz z
akcesoriami zostały przekazane szkołom i placówkom oświatowym powiatu i
będą służyć uczniom i nauczycielom.

2020/05/15

Powiat Kartuski wpiera renowację świątyń
W minionym tygodniu Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus podpisali umowy o
dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowych
świątyniach z terenu naszego powiatu.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kartuskiego wsparcie otrzymało pięciu beneficjentów:
- parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na renowację,
restaurację, konserwację, czyszczenie i dezynsekcję prospektu organowego, odtworzenie zniszczonych
elementów prospektu oraz szafy organów, wykonanie nowej konstrukcji nośnej wiatrowni w kościele
parafialnym w Goręczynie, kwota dotacji wyniosła 100.000 zł,
- parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pomieczynie na II etap remontu oraz konserwacji elewacji
kościoła parafialnego w Pomieczynie, polegających na rozebraniu obicia drewnianych ścian zachodniej i
południowej kościoła, impregnacji elementów drewnianych, ołaceniu ścian zachodniej i południowej,
wymianie stolarki okiennej, wymianie konstrukcji drewnianej ścian zachodniej i południowej (rygle,
słupy, podwalina), wymianie orynnowania i obróbek blacharskich, renowacji cokołu kamiennego ścian
zachodniej i południowej, restauracji i renowacji stolarki drzwiowej, kwota dotacji wyniosła 100.000 zł,
- parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Mirachowie na budowę instalacji kanalizacji
deszczowej dla odprowadzenia wody deszczowej z dachu kościoła do urządzeń chłonnych z
wykonaniem izolacji pionowej przeciwwodnej ścian fundamentowych, kwota dotacji wyniosła 6.000 zł,
- parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Kartuzach na remont wnętrz eremu polegający
na wykonaniu instalacji elektrycznej, kwota dotacji wyniosła 7.500 zł,
- parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Żukowie na prace konserwatorskie i
restauratorskie przy ołtarzu głównym w kaplicy Św. Jana Nepomucena w Żukowie, kwota dotacji
wyniosła 50.000 zł.

2020/05/18

Wizyta Wojewody Pomorskiego podczas realizacji inwestycji Powiatu Kartuskiego i
podpisanie umowy na kolejne dofinansowanie
W dniu 14 maja 2020 r. na realizowanej przez Powiat Kartuski inwestycji związanej z
remontem drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Pępowo-Leźno miała miejsce wizyta
Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha. Na to zadanie samorząd powiatu pozyskał
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r., które stanowi 50% wartości
inwestycji, w wysokości 711 777,00 zł, zaś wartość umowy na roboty budowlane stanowi
kwotę: 1 421 855,06 zł brutto.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. Zadanie, którego
realizacja ma trwać do 30 czerwca 2020 r. polega na remoncie nawierzchni, wzmocnieniu jej
trwałości i uzupełnieniu poboczy w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników
drogi.
Podczas wizyty Wojewoda Pomorski podpisał z władzami powiatu Starostą Kartuskim –
Bogdanem Łapą oraz Wicestarostą – Piotrem Fikusem kolejną umowę o udzielenie
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remonty dróg
powiatowych nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska - Chmielno oraz 1924G Kiełpino - Pikarnia
- poprawa bezpieczeństwa”.
Wartość tej inwestycji obejmuje kwotę 3 471 627,00 zł, zaś kwota dofinansowania stanowi
wartość 1 735 813,00 zł.
W ramach planowanego remontu przewidziano między innymi remont nawierzchni dróg na
odcinkach o długości:
2,98 km dla drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno,
3,73 km dla drogi powiatowa nr 1924G relacji Kiełpino – Pikarnia.
Dzięki realizacji zadania na remontowanych odcinkach dróg poprawi się równość
nawierzchni i przyczepność jezdni, ponadto ulepszone zostanie odwodnienie oraz wykonane
zostanie oznakowanie poziome. Wszystkie te działania mają zwiększyć bezpieczeństwo
użytkowników tych dróg. Dodatkowo zaplanowany zakres prac umożliwi uporządkowanie
poboczy i zjazdów.

2020/06/03

I rocznica działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie
W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r., rozpoczął funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kobysewie ul. Polna 3. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu kartuskiego, powstałą w celu
zapewnienia wsparcia dziennego osobom z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością
intelektualną, a w szczególności ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w celu
wspierania rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, poprawy ich stanu psychicznego, stworzenie
możliwości podjęcia pracy.
Docelowo z oferty domu może korzystać 30 osób. Uczestnicy mają zapewniony transport samochodami
placówki, są dowożeni na zajęcia i odwożeni po zajęciach do domu przez pracowników Domu.
Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie wyszła naprzeciw potrzebom lokalnego
środowiska, a w szczególności dla osób z zaburzeniami całościowymi i niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Ciężar opieki spada na rodziny, które po wielu latach opieki wypalają się. Badania pokazują,
że osoby opiekujące się chorymi i niepełnosprawnymi są najbardziej zagrożone depresją. Rodziny osób
korzystających ze wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie pozytywnie oceniają tę
ofertę, podają że stanowi to dla nich wytchnienie i niejednokrotnie możliwość podjęcia.
Dom działa od poniedziałku do środy w godz. 7.30 do 15.30,w czwartki w godz. 7.30- 16.00 w
piątki 7.30 - 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 58 304 41 21,
e-mail: sdskobysewo@kartuskipowiat.pl

2020/06/08

Wyniki E-rajdu z gen. Józefem Wybickim
W konkursie wzięło udział 168 uczniów z 40 szkół z: Bolszewa, Brus, Bytowa, Dzierżążna, Gdańska, Gdyni,
Góry, Kamienicy Królewskiej, Kamienicy Szlacheckiej, Kartuz, Kościerzyny, Liniewa, Lipusza, Lubania,
Malborka, Mirachowa, Mojusza, Nakli, Nowej Karczmy, Podjaz, Pogódek, Rumi, Sierakowic, Szopy,
Zielonej Góry oraz z Żukowa. eRajd odbywał się w dniach 1-5 czerwca 2020 r.
1.06. - 129 uczestników
2.06. - 130 uczestników
3.06. - 128 uczestników
4.06. - 121 uczestników
5.06. - 126 uczestników
Nauczyciele najlepszych uczniów, szkoły z największą liczbą uczestników oraz szkoły z najlepszą średnią
ważoną otrzymają pakiety publikacji Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz nagrody Starosty
Kartuskiego i Starosty Kościerskiego.
Odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie z każdym z laureatów etapów i całego konkursu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

2020/06/09

Podpisano umowę na roboty budowlane dla siedziby nowo powstającego Oddziału
Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Sierakowicach
Dnia 9 czerwca 2020 r. Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus w imieniu Zarządu
Powiatu Kartuskiego podpisali z Wykonawcą Panem Andrzejem Dzienisz prowadzącym Usługi OgólnoBudowlane z siedzibą w Borzestowskiej Hucie umowę na rozbudowę i przebudowę portierni wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na Oddział Zamiejscowy w Sierakowicach Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach.
Inwestycja polega na adaptacji istniejącego budynku, stanowiącego dawną portiernię Zarządu Dróg
Powiatowych, położoną przy ul. Brzozowej w Sierakowicach na ośrodek zamiejscowy Wydziału Komunikacji.
To kolejny etap działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Kartuskiego, które mają na celu
usprawnienie funkcjonowania tego wydziału. Głównym zamierzeniem tego przedsięwzięcia jest
zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości świadczonych usług przede wszystkim dla mieszkańców
Gminy Sierakowice, będących klientami Wydziału Komunikacji.
Projekt zakłada rozbudowanie budynku do sześciu pomieszczeń, z których największe przeznaczone
zostanie do obsługi interesantów. Poprawiona zostanie estetyka i forma architektoniczna obiektu.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 390 671,27 zł brutto.
Inwestycja Powiatu Kartuskiego zostanie zrealizowana przy udziale środków Gminy Sierakowice, która na
ten cel przekazała pomoc ﬁnansową w wysokości 265 000,00 zł.
Zakończenie robót budowlanych w ramach umowy planowane jest na I kwartał przyszłego roku.

2020/06/10

Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Powiatu Kartuskiego

W środę 10 czerwca 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Powiatu Kartuskiego,
podczas której między innymi dokonano zmian w budżecie powiatu na rok 2020
oraz wyrażono zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego dla Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Rada Powiatu Kartuskiego jednomyślnie udzieliła absolutorium dla Zarządu
Powiatu Kartuskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Na koniec 2019 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 146
809 862,35 zł, co stanowi 98,6 % planu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie
146 773 674,03 zł, co stanowi 95 % planu. Wolne środki za rok ubiegły wynosiły
5 652 219,97 zł. Inwestycje i remonty stanowiły łącznie 16,18 % wydatków tj. 23
750 579,86 zł, z czego na remonty przeznaczono kwotę 3 781 267,57 zł, a na
wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami 19 969 312,29 zł. W ramach
tej kwoty 10 397 909,47 zł przeznaczono na drogi powiatowe. Łącznie
zmodernizowano 8,6 km dróg, wybudowano 6,9 km chodników i ścieżek
rowerowych oraz wykonano 17 wyniesionych przejść dla pieszych.
Ponadto rozbudowano halę sportową z łącznikiem przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Przodkowie – etap I stan surowy zamknięty.
Na sesji sprawozdania z działalności za 2019 r. przedstawili dyrektorzy
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kartuzach.
Starosta Kartuski Bogdan Łapa zaprezentował także raport o stanie Powiatu
Kartuskiego za rok 2019.

2020/06/17

Kolejne odcinki dróg powiatowych zostaną wyremontowane
Dnia 16 czerwca 2020 r. Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Piotr Fikus w imieniu Zarządu
Powiatu Kartuskiego podpisali umowy z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym ,,DROMOS”
Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy – na ,,Remont drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda
Łączyńska – Chmielno (Zadanie 1) oraz 1924G relacji Kiełpino – Pikarnia (Zadanie 2) celem poprawy
bezpieczeństwa”.
W ramach remontu przewidziano między innymi wykonanie warstwy ścieralnej o długości 2981m dla drogi
relacji Wygoda Łączyńska – Chmielno oraz 3725m dla drogi relacji Kiełpino – Pikarnia, regulację i
uzupełnienie poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Dzięki realizacji inwestycji na remontowanych odcinkach dróg poprawi się równość nawierzchni oraz
przyczepność jezdni. Ponadto ulepszone zostanie odwodnienie oraz oznakowanie poziome. Wszystkie te
działania mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowo zakres prac umożliwi
uporządkowanie poboczy i zjazdów.
Wartość przedmiotu umowy dla zadania 1 - drogi powiatowej nr 1918G relacji Wygoda Łączyńska –
Chmielno wynosi 1 094 630,96 zł brutto zaś dla zadania 2 – drogi powiatowej nr 1924G relacji Kiełpino –
Pikarnia stanowi kwotę 1 105 662,25 zł brutto.
Inwestycja doﬁnansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość przeznaczonego
doﬁnansowania dla obu odcinków wynosi 1 735 813,00 zł. Ostateczna kwota doﬁnansowania nie
przekroczy wartości 50% rzeczywistych wydatków poniesionych w ramach zadania.
Zakończenie remontu powyższych odcinków dróg powiatowych przypada na dzień 30 września 2020 r.

2020/06/26

Dodatkowe środki finansowe dla samorządów w ramach Funduszu Inwestycji
Samorządowych
Z rządowego wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Powiat Kartuski otrzymał 3 040
243,00 zł. Łącznie osiem gmin i powiat otrzymały ponad 22 mln zł. Otrzymane środki mają stanowić
rekompensatę utraconych wpływów podatkowych będących następstwem pandemii koronawirusa
COVID-19 i mają zostać przeznaczone na inwestycje. Informację o przekazaniu gminom środków przekazał
podczas spotkania, które odbyło się w Kartuzach sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała oraz doradca Wojewody
Pomorskiego Dariusza Drelicha – Ireneusz Szweda.

2020/07/02

Sporo osób sprawdziło swój wózek inwalidzki na wiosnę
W piątek 26 czerwca br. na placu przy Starostwie Powiatowym w Kartuzach w godz. od 10.00 do 14.00
odbyła się akcja „Sprawdź swój wózek na wiosnę” pod patronatem Starosty Kartuskiego. Dopisała
piękna pogoda więc i chętnych na sprawdzenie swoich wózków było bardzo dużo. Na miejscu fachowcy
sprawdzali stan ogumienia, w razie potrzeby wymieniali opony na nowe, sprawdzali stan układów
jezdnych, wykonywali całkowity przegląd wózków wraz z przesmarowaniem łożysk, itp.. Całość
przedsięwzięcia udało się zrealizować dzięki ogromnemu wsparciu firmy GOMED Pana Patryka Giedo z
Rotmanki oraz jego ekipy serwisowej.
Do organizacji zadania ogromny wkład miały Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kartuzach oraz przedstawiciele Fundacji Aktywnej Rehabilitacji wraz
z pełnomocnikiem Markiem Pinczyn, którzy przybyli do Kartuz i zachęcali do udziału w akcji. Jesteśmy
przekonani, że z uwagi na ogromne zainteresowanie tą pierwszą akcją,. Jesteśmy przekonani, że z uwagi
na ogromne zainteresowanie ta pierwszą akcją, będziemy starali się robić takie działania cyklicznie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w promocji tego przedsięwzięcia i jednocześnie
skorzystali z przeglądu swojego wózka.

2020/07/10

Współpraca samorządowa na rzecz budowy dróg dojazdowych do Obwodnicy
Metropolitalnej

W działaniach dotyczących budowy dróg dojazdowych do Obwodnicy
Metropolitalnej nastąpił istotny moment, Marszałek Województwa Pomorskiego,
przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz samorządowcy z Miasta Gdańsk,
Miasta Gdynia, Powiatu Kartuskiego i Gminy Żukowo 8 lipca 2020 r. w Centrum
Kultury „Spichlerz” w Żukowie podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz
budowy dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej.
Obwodnica Metropolitalna już w 2014 roku znalazła się w pierwszej 10
najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce do realizacji w perspektywie
budżetowej UE na lata 2014-2020. Jednak pomimo gotowości dokumentacji
realizacja tego projektu została przesunięta w czasie.
Dokument ten przewiduje współpracę prawną, planistyczną i projektową
Sygnatariuszy listu związaną z budową dróg dojazdowych do Obwodnicy
Metropolitalnej.
List przewiduje utworzenie Zespołu, który do końca roku wypracuje rozwiązania
dotyczące zarówno harmonogramu dalszych prac projektowych, jak również
wskazania źródeł ich ﬁnansowania.
Przygotowana przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego koncepcja
stanowi punkt wyjścia do dalszych prac projektowych a to powinno stanowić
podstawę do rezerwowania gruntów pod budowę planowanych połączeń.
Dla Powiatu Kartuskiego jest to inwestycja o charakterze strategicznym

2020/07/10

Droga powiatowa relacji Pępowo – Leźno została wyremontowana
Zakończono prace budowlane związane z remontem drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Pępowo –
Leźno. Inwestycja Powiatu Kartuskiego polegała na remoncie nawierzchni, wzmocnieniu jej trwałości i
uzupełnieniu poboczy w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonano warstwę ścieralną o
długości 3,5 km na dwóch odcinkach, wyrównano nawierzchnię, dokonano regulacji i uzupełnienia poboczy
oraz wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe. Wykonawcą robót budowlanych o wartości 1 421
855,06 zł brutto była ﬁrma COLAS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie. Powiat
Kartuski otrzymał w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Pępowo-Leźno –
poprawa bezpieczeństwa” doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 711 777,00 zł na
realizację przedmiotowej inwestycji.

Autorem zdjęć jest Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.

2020/07/24

Udział Wojewody Pomorskiego w otwarciu zmodernizowanej drogi Powiatu Kartuskiego
Starosta Kartuski - Bogdan Łapa oraz Wicestarosta - Piotr Fikus w imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego z
udziałem Wojewody Pomorskiego - Dariusza Drelicha dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanego
odcinka drogi powiatowej nr 1900G Pępowo – Leźno. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele
lokalnego samorządu na czele z Burmistrzem Gminy Żukowo Wojciechem Kankowskim oraz
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kartuskiego Eugeniuszem Pryczkowskim, a także przedstawiciel
Wykonawcy robót budowlanych oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.
Wyremontowany odcinek drogi powiatowej o dł. 3,5 km stanowi jeden z głównych szlaków
komunikacyjnych prowadzących w kierunku Trójmiasta, a także przez miejscowość Pępowo w kierunku
Banina na lotnisko im. Lecha Wałęsy. Jest to odcinek szczególnie istotny dla kierujących pojazdami, którzy
chcą ominąć centrum Żukowa.
Głównym celem realizacji inwestycji była poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi, ulepszenia jej
odwodnienia, uporządkowania poboczy, wykonania oznakowania poziomego, co głównie przekłada się na
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Powiat Kartuski na remont otrzymał doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 711
777,00 zł, natomiast wartość całego zadania wynosi 1 423 555,06 zł.

2020/07/21

Nowa Strefa Aktywności w Kartuzach

Powiat Kartuski zakończył realizację zadania polegającego na budowie Otwartej Strefy
Aktywności w Kartuzach przy ul. Mściwoja II, na terenie Zespołu Szkół Technicznych. W
ramach przedmiotowego zdania powstała strefa aktywności z urządzeniami siłowni
zewnętrznej, stolikami do gry w szachy oraz ławeczkami. Miejsce jest dostępne dla
wszystkich chcących poćwiczyć lub zrelaksować się na świeżym powietrzu. Zarówno
urządzenia siłowni zewnętrznej, przykładowo takie jak wyciąg, biegacz, orbitrek, twister i
inne, jak i lokalizacja oraz otoczenie, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, sprzyjają aktywności
fizycznej i korzystaniu z nowych możliwości ćwiczeń jakie dają zamontowane urządzenia.
Do miejsca zostało wykonane również dojście, umożliwiające dotarcie także osobą
mającym problemy
z przemieszczeniem się lub poruszających się na wózkach inwalidzkich, albo chcących
dotrzeć na miejsce z wózkami z dziećmi. Również jedno z urządzeń siłowni zewnętrznej jest
dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) zostało dofinansowane
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowy - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2020.
Całkowita wartość projektu 63.800,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków FRKF
25.000,00 zł, środki własne Powiatu Kartuskiego 38.800,00 zł."
Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Zarząd Powiatu Kartuskiego zapraszają mieszkańców
do korzystania z nowego miejsca aktywności fizycznej.

2020/07/28

Seniorzy z powiatu kartuskiego już po raz trzeci będą mogli skorzystać z bezpłatnych
szczepień przeciwko pneumokokom

106 mieszkańców powiatu kartuskiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnych
szczepień przeciwko pneumokokom. Szczepienia będą realizowane na mocy
podpisanego porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a
Powiatem Kartuskim na współﬁnansowanie „Regionalnego Programu Polityki
Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.
Szczepienia będą skierowane do osób, które są zameldowane na terenie powiatu
kartuskiego, skończyły 65 lat, nie były szczepione szczepionką przeciwko
pneumokokom i są leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47
(m.in. przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa). Początek szczepień
planowany jest na wrzesień br.

Jeszcze w sierpniu Samorząd Województwa Pomorskiego wyłoni realizatora lub
realizatorów ww. programu, w tym także podmiot leczniczy, który będzie
wykonywał szczepienia na terenie naszego powiatu. Dzięki wspólnej realizacji
programu w ostatnich dwóch latach udało się zaszczepić przeciwko pneumokokom
212 mieszkańców powiatu kartuskiego.

2020/07/29

Projekt Powiatu Kartuskiego w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców
powiatu.
Rozpoczęła się realizacja nowego projektu Powiatu Kartuskiego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa
mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym –
edycja II”, którego partnerami są gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo oraz Chmielno a także
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach.
Działania zaplanowane w projekcie oraz przewidziane dla jego realizacji założenia zostały przedstawione
na spotkaniu Zespołu odpowiadającego za wdrażanie projektu składającego się z przedstawicieli
Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz gmin – partnerów tej wspólnej inicjatywy.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
terenu Powiatu Kartuskiego, a także osób z ich otoczenia tj. rodzin.
Dla osób biorących udział w projekcie przewidziany został Koszyk Wsparcia, który obejmować będzie 5
obszarów tj. społeczny, zdrowotny, zawodowy, edukacyjny oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia.
Każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu wspólnie z pracownikiem socjalnym, doradcą
zawodowym oraz psychologiem wypracuje indywidualny Plan Rozwoju Osobistego na postawie którego
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W ramach projektu zaplanowane zostały cztery Ścieżki Aktywizacji:
I Ścieżka Aktywizacji – aktywna integracja o charakterze społecznym obejmuje zajęcia grupowe i
indywidualne, wsparcie zdrowotne, aktywizację edukacyjną oraz staże zawodowe;
II Ścieżka Aktywizacji – realizowana w ramach Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach obejmuje wizyty
studyjne, zajęcia o charakterze społecznym służące aktywizacji i integracji społecznej oraz zapewnienie
opieki nad dziećmi;
III Ścieżka Aktywizacji – zrealizowana zostanie poprzez zajęcia prowadzone w Centrum Integracji
Społecznej w Garczu oraz w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach;
IV Ścieżka Aktywizacji – obejmuje zajęcia dla osób niepełnosprawnych prowadzone w zakresie
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie. Zaproszenie do udziału w projekcie
skierowane jest dla mieszkańców 5 gmin Powiatu Kartuskiego tj.: Kartuzy, Żukowo, Somonino,
Przodkowo oraz Chmielno. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, w celu uzyskania
szczegółowych informacji mogą kontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dane kontaktowe zamieszczone są na plakacie opublikowanym poniżej.
Rekrutacja potrwa od dnia 15.07.2020 r. do dnia 14.09.2020 r. Szczegóły rekrutacji określa regulamin
wraz z załącznikami. W celu pobrania dokumentów rekrutacyjnych należy skorzystać z poniższego
linku:https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-inwestycje/aktywizacjas poleczno-zawodowa-mieszkancow-powiatu-kartuskiego-edycja-ii/rekrutacja

