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Powiat Kartuski wspiera Ukrainę
Samorządy gminne powiatu kartuskiego wraz ze Starostą Kartuskim
włączyły się w akcję niesienia pomocy dla Ukrainy.
Powiat Kartuski, który od wielu lat
prowadzi partnerską współpracę z rejonem śniatyńskim w Ukrainie, od samego początku był w stałym kontakcie
z władzami tego regionu. Krótko po wybuchu wojny Starosta Kartuski skontaktował się z Burmistrzem miasta Śniatyń
Anatolijem Shumko otrzymał listę najbardziej potrzebnych rzeczy.
Na liście tej znalazły się m.in. agregaty prądotwórcze, piły łańcuchowe, radiostacje przenośne, śpiwory, ciepłe
koce oraz pościel. Ponadto pilnie potrzebne było wyposażenie medyczne
do sali operacyjnej.
Samorządy powiatu kartuskiego
wspólnie stworzyły budżet, którego
wysokość wyniosła ponad 350 tys. zł.
Poszczególne gminy, podzieliwszy się
zadaniami, przekazały zebrane rzeczy
do magazynu udostępnionego przez
firmę BAT. Następnie właściciele firm:
Budowlano - Usługowej Witold Cygert
oraz Elwoz własnym transportem przewieźli pomoc na granicę z Ukrainą.
Pomagamy również na miejscu. Powiat Kartuski zapewnił pomoc rodzinie
zastępczej z Ukrainy z obwodu donieckiego. Matka z czworgiem dzieci została przywieziona do Gołubia przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i została objęta opieką

naszych instytucji.
Powiat Kartuski zarządza kryzysem
związanym z uchodźcami i w tym zakresie współpracuje z Wojewodą. Samorząd powiatowy dysponuje bazą danych osób prywatnych, a także miejsc
wielkopowierzchniowych zgłaszanych
przez podmioty gospodarcze.
Osoby, firmy oraz organizacje, które
zadeklarują chęć pomocy uchodźcom,
mogą ją zgłosić do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 536 115 164.
Powiat Kartuski jest również przygotowany na przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół. Dzieci i młodzież w wieku obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół oraz
obejmowane opieką i nauczaniem na
warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa
się w ciągu całego roku szkolnego,
a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie
sumy ukończonych lat nauki szkolnej za
granicą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
www.kartuskipowiat.pl
w
dziale
edukacja
oraz
na
stronie:
h�ps://bezpiecznypowiatkartuski.pl

Bogdan Łapa
Starosta Kartuski
Szanowni Państwo. W nowy rok weszliśmy z rosnącym optymizmem, nowymi
perspektywami oraz wieloma planami.
Wszystko zmieniło się 24 lutego. Reżim
pu�nowski zaatakował nie tylko Ukrainę,
ale całą Europę, cały demokratyczny świat.
Dziś koncentrujemy się na solidarności
z narodem ukraińskim, z państwem Ukrainą, które stoi dzisiaj wobec głębokiego kryzysu i zmaga się z potężną rosyjską agresją.
W obliczu tak wielkiej niesprawiedliwości
musimy pokazać jedność i przezwyciężyć
wszelkie podziały, niezależnie od osobistego
spojrzenia na sytuację. Musimy powiedzieć
wyraźnie: stop neoimperialnej polityce Rosji, stop agresji. Ukraińcy zdają dzisiaj najtrudniejszy możliwy egzamin, ryzykując
własne życie. Egzamin którego stawką jest
niepodległość ich państwa. Bronią nie tylko
swojej wolności, ale wolności nas wszystkich. Mogą w tym liczyć na pełne wsparcie
ze strony milionów Polaków.
Na prośby o pomoc pogrążonej w wojnie
Ukrainy nie pozostały obojętne także kartuskie samorządy. Wspólnie wyasygnowaliśmy łączną kwotę 350 tys. zł przeznaczoną
na zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia sali operacyjnej w śniatyńskim szpitalu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do powodzenia akcji przekazania pomocy naszym przyjaciołom w Ukrainie. To niezwykle ważne, że razem wypełniamy nasze
humanitarne obowiązki.
Niech żyje wolna niepodległa Ukraina!
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Ranking Gmin i Powiatów 2021
Powiat Kartuski utrzymał wysokie III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów. Jest to wynik
prowadzonych przez Zarząd Powiatu Kartuskiego działań proinwestycyjnych oraz prorozwojowych.

Ranking prowadzony jest od 2003
roku przez Związek Powiatów Polskich.
Stwarza możliwość porównania się
z powiatami z terenu całej Polski, ułatwia wymianę dobrych praktyk, a dodatkowo wskazuje pożądane przez
mieszkańców kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
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.
Ranking oparto na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym
w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez
ekspertów w trybie on-line. Oceniając
kontrkandydatów, eksperci wydają opinię według wielu kryteriów ujętych

w dziesięciu grupach tematycznych
tj.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa oraz kampanie promocyjne.
Ranking aktualizowany jest na bieżąco i trwa - przez cały rok. W praktyce

jego uczestnikami są całe wspólnoty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy
mogą wnieść swój wkład w powodzenie gminy lub powiatu, zgłaszając np.
prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, słonecznej,
geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy.
W roku 2021 docenione zostały działania Zarządu Powiatu Kartuskiego m. in.
w zakresie działań inwestycyjnych, ilości pozyskanych środków finansowych
pochodzących z funduszy krajowych
i zewnętrznych, wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry, posiadania w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi, wielkości środków
finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, przeprowadzania
programu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wdrażania inicjatyw,
które pomagają zachować specyfikę regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje
i obrzędy. Istotne też okazało się
świadczenie nieodpłatnej pomocy
prawnej, wprowadzanie innowacyjnych modeli kształcenia oraz za opracowanie odrębnej, tematycznej strategii
rozwoju.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Pierwsza dziesiątka
rankingu powiatów powyżej
120 tysięcy mieszkańców:
1. powiat pilski
2. powiat kielecki

3. powiat kartuski
4.
5.
6.
7.
8.

powiat wodzisławski
powiat poznański
powiat cieszyński
powiat inowrocławski
powiat bielski
(woj. śląskie)
9. powiat myślenicki
10. powiat wejherowski

Wspólnie na rzecz Ukrainy
Samorządy natychmiast zareagowały na prośbę narodu ukraińskiego o pomoc . W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się, 1 marca, spotkanie włodarzy gmin powiatu kartuskiego ze Starostą Bogdanem
Łapą.
Z racji aktualnej trudnej sytuacji narodu ukraińskiego, głównym celem stała
się koordynacja działań związanych
z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
Wojna, która rozlewa się po Ukrainie,
nie pozostaje bez wpływu na Polskę
i Polaków. Szeroki odzew społeczeństwa
polskiego budzi podziw i wiarę w ludzi.
Coraz większa liczba uchodźców napływa także na nasz teren. Celem spotkania było zorganizowanie szybkiej i efekPowiat Kartuski ma taką rolę, że zatywnej pomocy dla osób przybywają- rządza kryzysem i w tym zakresie współcych z Ukrainy.
pracujemy z Wojewodą wskazując miej-

sca okresowego pobytu dla uchodźców
z Ukrainy. Prócz tych wyznaczonych
przez Wojewodę, w bazie danych mamy
wiele mieszkań osób prywatnych i po
naradzie z przedstawicielami gmin ta
baza zostanie scalona. W ten sposób
będziemy mogli zapewnić uchodźcom
bezpieczeństwo oraz pomoc socjalną,
medyczną, oświatową. Utworzyliśmy
centrum koordynacyjne, które kieruje
konkretną pomoc do potrzebujących –
wyjaśnił Starosta Kartuski.
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Kierowcy już korzystają z nowego wiaduktu w Niestępowie
9 lutego dokonano otwarcia wyczekiwanego mostu w Niestępowie. Realizacja inwestycji przebiegała w ekspresowym tempie, bo zakończyła się w 6 miesięcy.
Było to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, ponieważ prowadzi
tędy ważny szlak komunikacyjny
w drodze do Trójmiasta. Cieszę się,
że prace przebiegły tak sprawnie mówił Starosta Kartuski Bogdan
Łapa.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego strategicznego przedsięwzięcia. To zwieńczenie
moich wieloletnich zabiegów oraz
starań instytucji, urzędów państwowych i samorządów wszystkich szczebli,
które aktywnie przyczyniały się do postępu prac – podkreślił Starosta i dodał:
Likwidacja barier komunikacyjnych i za-

tym nie zamierzamy poprzestać.
Zadanie przewidywało rozbiórkę
istniejącej konstrukcji w pełnym zakresie, zaś nowy obiekt zaprojektowano jako jednoprzęsłową, ramową
całość, z wykorzystaniem stalowych
belek walcowanych oraz współpracującej płyty żelbetowej. Wiadukt
o długości ponad 24 m i szerokości
12,3 m posiada sześciometrową jezdnię o dwóch pasach ruchu, z chodnikami po każdej ze stron.
Inwestycja pochłonęła prawie 4 mln
pewnienie bezpieczeństwa w ruchu dro800 tys. zł i została dofinansowana
gowym jest dla nas priorytetem. Dowokwotą 2,6 mln zł z budżetu państwa
dem na to jest wybudowanie w ciągu
z rezerwy subwencji ogólnej.
trzech lat 50 km dróg w powiecie i na

Prawie 5 mln dofinansowania dla szpitala powiatowego
Powiat Kartuski otrzymał prawie 5 mln złotych rządowego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia, z czego kwota ok. 3 mln złotych
zostanie przeznaczona na nowy tomograf komputerowy, zamontowany w miejsce wysłużonego
kilkunastoletniego urządzenia.
Umowę podpisano w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kartuzach. To bardzo dobra wiadomość
dla nas wszystkich, bo każdy z nas
może w tym szpitalu potrzebować
pomocy. Wspólnie z Radą Powiatu
Kartuskiego przyjęliśmy za priorytet
podniesienie standardów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, w trosce o zdrowie mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, bo
z jego usług korzysta całe Pomorze.
Szpital, którego oddziały na co dzień
są tak bardzo obciążone, powinien być
wyposażony w sprzęt nowoczesny i niezawodny. Cieszę się, że udało się rozwiązać kolejny problem dzięki środkom
rządowym.
Dziękuję więc za ogromną życzliwość
i otwartość Wojewodzie Pomorskiemu
Dariuszowi Drelichowi. Wspólnie udało
nam się rozwiązać tak ważne dla pacjentów naszego szpitala kwes�e,
w tym zakup nowoczesnych karetek,
czy też powstanie centralnej sterylizatorni.
Musimy też pamiętać, że stoimy także
przed nowymi wyzwaniami, mającym

istotny wpływ na dalszy rozwój kartuskiego szpitala. W planach inwestycyjnych na lata 2022-2023, o których realizację zabiegamy widnieją: powstanie pracowni diagnostycznej, wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami
szpitala, przebudowa oddziału chorób
wewnętrznych, wybudowanie szkoły
rodzenia oraz pozostałe prace adaptacyjne i budowlane. Mam nadzieję, że
i na te istotne inwestycje uda nam się
pozyskać dofinansowanie – podkreślił
w swojej wypowiedzi Starosta Kartuski
Bogdan Łapa.
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach otrzyma łączne dofinansowanie
w wys. prawie 4,8 mln złotych, z czego:

- 3 013 000 zł – zostanie przeznaczone na zakup tomografu komputerowego,
- 996 000 zł – zakup aparatu cyfrowego RTG,
- 290 000 zł – zakup aparatu do
USG z głowicami - liniową, sektorową (TTE), przezprzełykową (TEE),
- 140 000 zł – zakup aparatu USG
do kaniulacji naczyń,
- 330 000 zł – zakup przenośnego
aparatu RTG.
Tak wysoce specjalistyczny sprzęt
umożliwia z dużą dokładnością skanowanie ciała. Ułatwia stawianie prawidłowej diagnozy oraz usprawnia proces
leczenia pacjentów, w tym także ze
schorzeniami wynikającymi z przebytego zarażenia koronawirusem.
Z usług kartuskiego szpitala w 2020
roku skorzystała łącznie niebagatelna
liczba prawie 46 tys. osób. W związku
z panującą w ostatnich dwóch latach
pandemią COVID-19 znacznie zwiększyła się również liczba pacjentów
z ościennych powiatów.
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Nagrody Haliny Ewy Buchacz dla młodzieży uczącej się
języka kaszubskiego
28 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się wręczenie nagród ufundowanych przez
panią Halinę Ewę Buchacz. Po raz pierwszy fundatorka przyznała nagrody dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kartuskiego.
Z racji trudnej sytuacji pandece Zespołu Szkół Ogólnomicznej, spotkanie odbyło się przy
kształcących w Kartuzach.
ograniczonej liczbie uczestników
Jak
wiemy,
nagrody
z zachowaniem wymogów sanitarwręczane
przez
panią
nych.
Zarówno
gratyfikacja
Buchacz przyznawane są za
pieniężna, jak i dyplom trafiły do
zaangażowanie i sukcesy
trzech absolwentek i dwóch uczenw poznawaniu i praktykowanic szkół średnich.
niu języka oraz kultury
Oto laureatki:
kaszubskiej.
Fundatorka
docenia
dumnych
ze swych
Joanna Czapp - absolwentka
korzeni
młodych
ludzi,
dla
Zespołu
Szkół
Zawodowych
których
kaszubskość
jest
i Ogólnokształcących w Kartuzach,
fundamentalną częścią ich
Agnieszka Gliniecka - absolwentka
tożsamości i być może sposoZespołu Szkół Ogólnokształcących Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnobem na życie.
w Kartuzach,
kształcących w Żukowie,
Alicja Tomaczkowska - absolwentka Julia Tusk, Weronika Konkol - uczenni-

Rocznica powrotu Kaszub do Macierzy
8 lutego obchodziliśmy rocznicę powrotu Kaszub w granice Rzeczpospolitej. Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną, uroczystości miały skromny charakter.
Już 102 lata mijają od dnia, gdy oddział wojsk gen. Hallera wkroczył do
Kartuz, włączając je tym samym do niepodległej już Polski. Wojska były owacyjnie witane przez tłumy Kaszubów na
czele z ówczesnym starostą Emilem Sobieckim. Upamiętniając ten dzień, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej.
Zarząd Powiatu Kartuskiego reprezentował Bogdan Łapa, Starosta Kartuski.

Delegacja gminy Kartuzy na czele
z Burmistrzem Kartuz Mieczysławem
Grzegorzem Gołuńskim wraz ze Starostą Kartuskim Bogdanem Łapą złożyli
pamiątkową wiązankę przy tablicy, której odsłonięcia dokonano w ubiegłym
roku. Umieszczona na cokole pomnika
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
upamiętnia jubileusz 100. rocznicy
wkroczenia armii gen. Józefa Hallera do
Kartuz.

Instytucje w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
cyjnych, pomocowych i porządkowych.
Ta myśl przyświecała spotkaniu zorganizowanemu 20 stycznia br. wspólnie
z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.
Jego głównym celem było wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania rosnącym w liczbach próbom samobójczym wśród dzieci i młodzieży.
Troska o życie i dobrostan psychiczny
W spotkaniu wzięli udział przedstawidzieci oraz młodzieży to naczelne zada- ciele Komendy Wojewódzkiej i Powiatonie wszystkich służb i instytucji eduka- wej Policji, Kuratorium Oświaty

w Gdańsku, Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Gdańsku, duchowieństwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Prokuratury Rejonowej w Kartuzach oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach.
Dzięki debacie powstały rozwiązania,
które wpłyną na zwiększenie skuteczności prewencji suicydalnej, a więc zapobieganiu samobójstw na terenie powiatu kartuskiego.
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Dzięki porozumieniu samorządów
powstanie rondo w Kiełpinie
Jeszcze w tym roku problem mieszkańców Kiełpina i okolic zostanie rozwiązany. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 z ulicą Długą ma
powstać rondo. Realizatorem długo wyczekiwanej inwestycji będzie Powiat Kartuski.

Zakończenie inwestycji powinno nastąpić już we wrześniu 2022.
Mieszkańcy Kiełpina i okolic od dawna apelowali o kompleksowe rozwiązanie problemów na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej nr 224 z ulicą Długą. Często dochodzi tam do niebezpiecznych
zdarzeń drogowych, w tym groźnych

wypadków i kolizji.
Mieszkańcy proponowali, by wybudować w tym miejscu rondo. Dzięki porozumieniu samorządu województwa
pomorskiego, powiatu kartuskiego,
władz gminy Kartuzy, oraz Somonina
rondo faktycznie powstanie.
Powiat kartuski zawarł w tej sprawie porozumienie z marszałkiem województwa pomorskiego. Wojewódzki
Samorząd zadeklarował, że przeznaczy
na budowę ronda w Kiełpinie 2 mln zł.
Gmina Kartuzy zamierza zarezerwować
na ten cel 500 tys. zł., Gmina Somonino
dołoży 200 tys. zł, a resztę sfinansuje
Powiat
Kartuski.
Szacuje
się,
że inwestycja pochłonie około

Bogdan Łapa
Starosta Kartuski
Bieżący rok dla powiatu
kartuskiego zapowiada się
pod kątem inwestycyjnym
równie owocnie co poprzedni.
Pozyskaliśmy zewnętrzne źródła finansowania, na rozbudowę drogi powiatowej Sulęczyno- Gowidlino. To prawie 17 mln zł
z Polskiego Ładu.
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
otrzymaliśmy ponad 2 mln zł na remont odcinka drogi Szklana – Borzestowo wraz
z budową nowego chodnika.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
przyznał nam 8 mln zł na przebudowę i rozbudowę budynku po Sądzie Rejonowym
w Kartuzach. Swoje miejsce znajdą w nim
m.in. wydziały związane z budownictwem,
co przyczyni się do usprawnienia obsługi
mieszkańców powiatu.

3 mln 900 tys. zł.
- Wiosną planujemy ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji, chcielibyśmy ją zakończyć już we wrześniu br. poinformował wicestarosta Piotr Fikus.

Nowa siedziba starostwa coraz bliżej
Powiat Kartuski ogłosił długo oczekiwany przetarg na modernizację budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach.
Znajdą się w nim wydziały Geodezji, Budownictwa oraz Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. Obiekt zyskać ma historyczny wygląd - jak z 1905 roku.
Powiat, na wniosek Starosty, pozyskał
ten budynek z zasobów Wojewody Po- dowy to kwota 12 mln złotych. Na inwemorskiego. Koszt rozbudowy i przebu- stycję otrzymano dofinansowanie

w kwocie 8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To bezzwrotne
wsparcie dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.
Docelowo przedsięwzięcie to z pewnością ułatwi obsługę naszych mieszkańców. Przywróci też do świetności kolejny piękny budynek w samym sercu
Kartuz.

Pracownia komputerowa dla wychowanków
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

Uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach już wkrótce będą mogli cieszyć się nowoczesną pracownią

komputerową, bowiem szkoła planuje
zakup czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Zakup
zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w programie grantowym
WzMOCnij swoje otoczenie, zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Wyposażenie pracowni w dodatkowy sprzęt komputerowy daje nowe
możliwości – mówi dyrektor Zespołu

Placówek Specjalnych w Kartuzach
Anna Sikorska i dodaje: To niezwykle
ważne, że program WzMOCnij swoje
otoczenie odpowiada na konkretne potrzeby społeczności lokalnej. Jest to
więc precyzyjna pomoc, która będzie
służyć naszym uczniom przez kolejne
lata.
Z odnowionej sali komputerowej będzie korzystać społeczność szkolna placówki tj. 70 uczniów i 35 nauczycieli.
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Co słychać w oświacie
Ostatni kwartał w powiatowej edukacji upłynął pod znakiem przygotowań do nowego roku szkolnego
2022/2023, ale też organizowania na nowo sieci współpracy szkół i placówek.
Pomorska inicjatywa tworzenia spójności
edukacyjnej została przedstawiona burmistrzom i wójtom gmin podczas spotkania ze
Starostą Kartuskim na początku marca. Istotą tej spójności jest takie współdziałanie
szkół różnego szczebla, by poprzedni etap
edukacyjny umożliwił uczniom szkół ponadpodstawowych pełen rozwój ich wiedzy,
umiejętności i aspiracji. Działaniom w tym zakresie patronować będzie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, to jest
placówka doskonalenia nauczycieli oraz kadr zarządzających
szkołami. Długa lista konferencji, szkoleń, projektów wspomagających na najbliższe miesiące
obecna jest już na stronie tej
jednostki: h�ps://www.doskonalenie.cen.gda.pl/.
Luty i marzec były w oświacie
zdominowane przez problemy
wynikające z działań wojennych
prowadzonych w Ukrainie. Sztaby kryzysowe Wojewody Pomorskiego, Starosty Kartuskiego, we współpracy z wójtami, burmistrzami gmin powiatu, pracowały
nad przygotowaniem infrastruktury, także
oświatowej do przyjęcia dzieci i młodzieży z
ogarniętego wojną kraju. Rodziny uchodźcze oczekują pomocy i wsparcia także w zakresie edukacji, wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozwiązania
prawne umożliwiające dyrektorom szkół
przyjmowanie uczniów do klas i oddziałów

(tzw. masowych, integracyjnych, przygotowawczych) wymagały i wymagają zabezpieczenia kadrowego i finansowego. Mobilizacja zespołów nauczycielskich, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
zespołów
przedmiotowych daje szansę na zapewnienie młodzieży ukraińskiej włączenia się
w normalny cykl szkolny.

W lutym rozpoczął pracę zespół powołany w celu ewaluacji kończącego się w 2022
roku Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy Wśród Dzieci i Młodzieży w powiecie kartuskim. Zespół gromadzić będzie dane umożliwiające zredagowanie rekomendacji, które trafią do lokalnych
– gminnych i powiatowej – samorządowych
strategii społecznych. W tym celu, w porozumieniu w włodarzami gmin, poprzez Fundację Dbam o Mój Zasięg przeprowadzona

zostanie ankieta wśród dzieci i młodzieży
uczącej się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, która badać będzie dobrostan uczniów. Sytuacja postpandemiczna,
wszystkie trudności, które napotykaliśmy
od ponad dwóch lat, próbując normalnie
żyć, uczyć się i pracować miały zapewne
wpływ na stan psychiczny dzieci i ich rodzin.
W jakim kierunku nastąpiły
zmiany społeczne wywołane
pandemią – a teraz także agresją
na Ukrainie, dowiemy się zapewne po dokonaniu podsumowania badań, których rezultaty
zostaną udostępnione szkołom
i samorządom powiatu kartuskiego.
W chwili, gdy oddajemy do
druku bieżący numer biuletynu
Poznaj Powiat, trwa konferencja
dyrektorów szkół zaprzyjaźnionych powiatów: łowickiego, tatrzańskiego,
poznańskiego,
świdnickiego i kartuskiego
(22 - 24 marca). Dominują aktualne problemy edukacji, m.in. zmiany w prawie oświatowym i, co najważniejsze, pomocy edukacyjnej i opiekuńczej kierowanej do dzieci
z rodzin uchodźczych. Uczestnicy konferencji będą także rozmawiać o tym, jak realizować pakiet pomocowy dla uczniów w kryzysie, a także jakie zmiany w edukacji zawodowej muszą nastąpić wobec nowych kompetencji przyszłych aktorów życia gospodarczego Polski i Europy.

Jak działa tegoroczny elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych powiatu kartuskiego
Nabór elektroniczny na rok szkolny 2022/2023, rozpoczynający się 16 maja br., prowadzony jest w systemie
vEdukacja Nabór. Są w nim gromadzone dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz niezbędne
informacje o kandydatach.
Korzyścią z wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt
kandydata w szkołach. Dzięki systemowi
uczeń 8 klasy posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół,
które wybrał i kontaktuje się wyłącznie
z jedną szkołą ponadpodstawową.
Każdy absolwent szkoły podstawowej samodzielnie rejestruje się na stronie internetowej: h�ps://nabor-pomorze.edu.com.pl.
Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator, a hasło ustala wg własnego uznania,
stosując się do określonych zasad - login
i hasło musi zapamiętać do następnych logowań.
Po zalogowaniu dokonuje wyboru szkół
(przez szkołę należy rozumieć nie Zespół
Szkół, ale konkretną szkołę w np. III Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, itp.
W obrębie wybranych szkół można wybrać

dowolną liczbę oddziałów, kierując się np.
językiem obcym, rozszerzeniami lub profilem. Przy dokonywaniu preferencji należy 4.
pamiętać o kolejności wyborów - im dłuższa
jest lista preferencji, tym większe szanse
kandydata na to, że zostanie przyjęty do
szkoły. Szczegółowe zasady elektronicznego
naboru będą umieszczone na stronie internetowej
Starostwa
Powiatowego
w Kartuzach w zakładce Edukacja.
5.
Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły należy pamiętać, że:
1. Można kandydować do trzech szkół
prowadzonych przez jedną jednostką
samorządu terytorialnego (chyba że
dany organ ustali większą liczbę szkół
do wyboru).
2. W każdej z wybranych szkół kandydat
może wybrać dowolną liczbę oddziałów.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych we

wniosku, tym bardziej wzrastają szanse
dostania się do jednej z nich.
Wniosek wydrukowany z systemu należy złożyć w szkole, która na liście wyborów (preferencji) znalazła się jako
pierwsza. Jest to szkoła zwana szkołą
pierwszego wyboru. Dane zostaną wpisane do systemu z uwzględnieniem
wszystkich wskazanych szkół.
Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie indywidualnych wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych
klas jest bardzo ważna. Na pierwszym
miejscu musi znaleźć się ten oddział, o
którym kandydat najbardziej marzy, na
którym najbardziej mu zależy. System,
szukając dla niego miejsca w klasie, będzie rozpatrywał kolejne propozycje
według wskazanej przez kandydata kolejności, tak długo, aż znajdzie dla
ucznia miejsce.
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Co warto wiedzieć, zanim wybierze się szkołę
Szkoły ponadpodstawowe przygotowują się na przyjęcie nowych uczniów na nowy rok szkolny. Tegoroczna
oferta kształcenia w szkołach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, jest urozmaicona pod względem
typów szkół, jak i zawodów.
Została przygotowana z myślą
o wszystkich absolwentach podstawówek i jesteśmy przekonani, że w pełni
zaspokoi ich oczekiwania. Szkoły prowadzone przez Powiat Kartuski na rok
szkolny 2022/2023 przygotowały dla
nowych uczniów łącznie 1583 miejsca
w 7 zespołach szkół. Do wyboru będą
branżowe szkoły I stopnia (szkoły 3-letnie, w których przygotowano 533 miejsca w 17 oddziałach), licea ogólnokształcące (szkoły 4-letnie, w których
przygotowano 436 miejsc w 14 oddziałach) oraz technika (szkoły 5-letnie,
w których przygotowano 614 miejsc
w 19 oddziałach).
Niektóre szkoły wprowadzają nowe
kierunki w technikum: w Powiatowym
Zespole Szkół w Przodkowie –technik
programista (15 miejsc) oraz w Zespole

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie –technik spedytor (32
miejsca).
Przewidywana liczba tegorocznych
absolwentów szkół podstawowych wynosi 2343. Zwiększyła się ona w stosunku do ubiegłego roku o ponad 480 absolwentów, co jest wynikiem łączonego
naboru do szkół podstawowych 6 i 7 latków. Biorąc pod uwagę wieloletnie obserwacje migracji kandydatów do szkół
trójmiejskich i dodatkowo przygotowane miejsca w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez niektóre
gminy w powiecie kartuskim, jesteśmy
pewni, że dla nikogo miejsca nie zabraknie. W drugiej dekadzie marca szkoły
średnie otworzyły swoje podwoje dla
absolwentów klas ósmych. Tak zwane
Dni Otwarte są doskonałą okazją do in-

Nazwa szkoły
I liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kartuzach
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerpla�e
w Kartuzach
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach
Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Technikum nr 1 im. F. Ceynowy w Zespole Szkół Technicznych
w Kartuzach
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerpla�e w Kartuzach
Technikum im. rtm. W. Pileckiego w Powiatowym Zespole Szkół
w Przodkowie
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Wybickiego
w Somoninie
Technikum im. Książąt Pomorskich w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Żukowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów
Westerpla�e w Kartuzach
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych
w Kartuzach
Branżowa Szkoła I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół
w Przodkowie
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J. Wybickiego w Somoninie
Branżowa Szkoła I stopnia im. Książąt Pomorskich
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

dywidualnych
spotkań
rodziców
i uczniów ze środowiskiem wybranej
szkoły ponadpodstawowej. Nauczyciele
i uczniowie liceów techników i szkół
branżowych odpowiadali na wszystkie
pytania. W tę formułę przygotowania
do naboru najbardziej włączają się doradcy zawodowi poszczególnych szkół.
Poniżej przedstawiamy informację
o wysokości średnich wyników punktowych, uzyskanych przez kandydatów w
latach ubiegłych, przyjętych ostatecznie
do określonej klasy liceum lub technikum
albo
branżowej
szkoły,
w szkole ogólnokształcącej lub zawodowej. Być może informacja ta pomoże
ocenić szanse kandydata w wyścigu do
wybranej, wymarzonej szkoły.

Średni przedział punktowy
141-155
116-122
106-113
88-100
88-110
111-132
86-108
95-103
87-89
107-112
64-68
61-62
53-67
53-67
48-61
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Stypendia dla sportowców
Zarząd Powiatu Kartuskiego podjął uchwałę o przyznaniu 45 sportowcom stypendiów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Komisja opiniująca wnioski wzięła pod uwagę
osiągnięcia zawodników, którzy uczestniczyli
w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy oraz członków kadry
olimpijskiej. Stypendia mogli otrzymać także
medaliści mistrzostw polski, ogólnopolskiej
olimpiady młodzieży i zawodnicy kadry narodowej.
W tym roku wnioski złożyło 67. zawodników
uprawiających 14 dyscyplin sportowych (m.in.
zapasy, koszykówkę, żeglarstwo, kolarstwo, kickboxing. tenis stołowy, lekkoatletykę i judo).
Czteroosobowa komisja, biorąc pod uwagę osiągnięcia z 2021 roku, zaproponowała Zarządowi
Powiatu Kartuskiego przyznanie 45 stypendiów,
które zostały przyznane na okres 10 miesięcy
tj. od marca do grudnia 2022 roku i będą wypłacane w dwóch transzach. Obok prezentujemy listę stypendystów.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom wytrwałości oraz wysokich osiągnięć sportowych.
Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów.

STYPENDYŚCI 2022
Izabela Satrjan – żeglarstwo
Michalina Grzech – pływanie
Paulina Burdon – pływanie
Kalina Szostek – windsurfing
Magdalena Malotka – Trzebiatowska
– strzelectwo
Jakub Skierka – pływanie
Dawid Michna – tenis stołowy
Samuel Michna – tenis stołowy
Weronika Marszalik – żeglarstwo
Marcel Kurjańczyk – żeglarstwo
Janina Dmochowska – żeglarstwo
Natalia Formela – pływanie
Bartłomiej Szlija – żeglarstwo
Paweł Kajeta- żeglarstwo
Filip Nowak – żeglarstwo
Julia Gruchała – lekkoatletyka
Karolina Miller – judo
Jakub Biedrzycki – judo
Hubert Biedrzycki – judo
Igor Tarasiuk – żeglarstwo
Kacper Hoppa – kolarstwo
Szymon Sajnok – kolarstwo

Kacper Majewski – kolarstwo
Jakub Lewandowski – kolarstwo
Adam Woźniak – kolarstwo
Nikodem Bigus – kickboxing
Nikola Zaborowska – kickboxing
Armin Wilczewski – kickboxing
Kacper Śleszyński – kickboxing
Agata Makurat – koszykówka
Anna Makurat – koszykówka
Agata Gilmajster – koszykówka
Oskar Leonarczyk – zapasy
Igor Dąbrowski – zapasy
Artur Pituła – zapasy
Oskar Malik – tenis stołowy
Krzysztof Różnicki – lekkoatletyka
Dominika Konkel – zapasy
Olivier Dobka – zapasy
Paweł Janzen – zapasy
Noe Wolski – zapasy
Nikodem Drewa – zapasy
Aleksander Mielewczyk – zapasy
Gevorg Sahakyan – zapasy
Paweł Teclaf – szachy.

Umowa na nowe Mevo podpisana!
Firma City Bike Global S.A. zobowiązała się do uruchomienia w 2023 roku systemu ponad 4 tys. rowerów
w 16 gminach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w tym w 5 z terenu powiatu kartuskiego. Umowa w tej sprawie została podpisana we wtorek 8 lutego w Europejskim Centrum Solidarności.
Hiszpański operator planuje wykorzystać 1000 rowerów z pierwszego systemu Mevo oraz 3099 nowych, których
wcześniejsze wersje używane są w Kopenhadze i Ro�erdamie. Umowa daje
nadzieję na powrót Mevo po długiej
przerwie.
Podpisanie umowy kończy trwające
półtora roku postępowanie na system
Mevo, którego pierwsza edycja funkcjonowała od marca do października
2019 roku. Był to popularny system rowerów z napędem elektrycznym, jednak spółka, która złożyła w 2018 roku
najkorzystniejszą ofertę, nie wywiązała
się z realizacji umowy. Z tego względu,
władze Obszaru Metropolitalnego, podjęły decyzję o wypowiedzeniu umowy.
Upadek systemu wzbudził wątpliwości, czy innowacyjny system rowerów
z napędem elektrycznym nie jest zbyt
ryzykowny. Debata na ten temat trwała
kilka miesięcy. Ostatecznie w wyniku

rozmów z mieszkańcami w grudniu
2019 i styczniu 2020 roku podjęto decyzję, aby 3/4 systemu składało się z rowerów elektrycznych.
Aktualna umowa została podpisana
na 6 lat.
Do dyspozycji mieszkańców będzie
4099 rowerów oraz 717 stacji, w tym na
terenie 5 gmin powiatu kartuskiego:
- w Kartuzach - 60 rowerów i 16 stacji,
- w Sierakowicach- 15 rowerów i 5 stacji,
- w Żukowie 20 rowerów i 5 stacji,
- w Somoninie 10 rowerów i 2 stacje,
- w Stężycy 10 rowerów i 2 stacje.
Istotne jest to, że Mevo 2.0, w odróżnieniu do swojego poprzednika, będzie
systemem mieszanym (1000 rowerów
tradycyjnych i 3099 z napędem elektrycznym). System będzie składał się
z 717 stacji (wcześniej było ich 660).
Nowe stacje pojawią się min. w Kartuzach, Żukowie czy Sierakowicach. Bate-

ria pozwoli na pokonanie 100 km przy
jej pełnym naładowaniu (poprzednio
rowery miały zasięg 60 km). Nowością
będzie dodatkowo możliwość wypożyczenia i jazdy na rowerze elektrycznym
z rozładowaną baterią (stawki będą liczone jak za rower tradycyjny). Nowe
Mevo będzie działało w systemie 9+3 ,
co oznacza, że przez 9 miesięcy dostępne będzie 100% floty, a od grudnia do
końca lutego 50% floty. Nie zmieni się
natomiast sposób używania systemu.
Rowery IV generacji będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej
(skanowanie kodu QR), urządzeń wyposażonych w technologię NFC lub kart
zbliżeniowych, a także przez centrum
kontaktu.
Mevo zostanie zintegrowane z systemem Fala - czyli wspólną dla całego Województwa Pomorskiego pla�ormą łączącą komunikację publiczną z siecią kolejową.
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Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach promuje powrót
mieszkanek powiatu na rynek pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach od lutego br. realizuje pilotażowy projekt pn. Pracująca mama, spełniona kobieta. Celem naboru było wypracowanie nowych metod narzędzi oraz sposobów pomocy bezrobotnym,
poszukującym pracy lub pracodawcom tworzącym miejsca pracy.
Przygotowano go w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków o środki rezerwy Funduszu Pracy - „Stabilna praca – silna rodzina”. Projekt, którego wykonawcą jest
Powiat Kartuski, a realizatorem
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, uzyskał 51 punktów na
52 możliwych i znalazł się na
wysokiej trzeciej lokacie listy
rankingowej. Konkurs miał charakter ogólnopolski. Łącznie do
Ministerstwa wpłynęły 123
wnioski.
Projekt Pracująca mama,
spełniona kobieta zakłada realizację nowatorskich działań. Zawiera innowacyjne formy
wsparcia, nowe metody i narzędzia pomocy bezrobotnym lub
poszukującym pracy matkom
zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
okresie bierności zawodowej związanej
z wychowywaniem dzieci nie wróciły na
rynek pracy.
Zaplanowane działania wykraczają
poza rozwiązania określone w ustawie
o promocji zatrudnienia. Zawierają elementy, które dotąd nie mogły być stosowane przez Urząd, a które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby bezrobotnych mam.
Uczestniczki projektu w pierwszej kolejności skorzystają ze wsparcia doradcy
zawodowego oraz psychologa. Stworzą
profesjonalne dokumenty aplikacyjne,
w których zamieszczą zdjęcia biznesowe

etatowego zatrudnienia na kolejnym etapie. Polegać będzie
na wykonywaniu czynności zawodowych u pracodawcy w wymiarze ½ etatu przez 2 miesiące
tj. przez 4 godziny dziennie.
Ramy godzinowe próbki pracy
będzie można indywidualnie
ustalić z pracodawcą tak, aby
dostosować je do możliwości
opieki nad dzieckiem. W ramach próbki pracy uczestniczki
otrzymają świadczenie wypłacane przez Urząd Pracy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Zapewniony zostanie również zwrot kosztów
dojazdu oraz opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu.
Pracodawcy z kolei będą mieli
możliwość przygotowania pracownika, nie ponosząc kosztów
zatrudnienia.

i wykreują swój obraz zawodowy. Ustalą
również indywidualny plan działania,
który prowadzić będzie do zdobycia
kwalifikacji i zatrudnienia.
Innowacją w projekcie jest tzw. talon
szkoleniowy o wartości do 5 tys. zł. Talon ten otrzyma każda uczestniczka projektu i będzie go mogła wykorzystać na
szkolenie w wybranej przez siebie jednostce. Uczestniczkom zapewniony zostanie również zwrot kosztów dojazdów
oraz opieki nad dzieckiem w żłobku lub
przedszkolu w wys. do 620,40 zł miesięcznie na każde dziecko.

Zaplanowane w projekcie zatrudnienie premiowane będzie
formą wsparcia gwarantującą i motywującą do utrzymania zatrudnienia poprzez gratyfikację finansową. Przez
pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia każda uczestniczka otrzyma od Urzędu premię w wysokości 1 tys. zł. Dodatkowo,
po upływie 6 miesięcy zatrudnienia gratyfikację otrzyma również pracodawca
(1 tys. zł przez kolejnych 6 miesięcy).

Wszystkie powyższe działania mają za
zadanie realizację założeń projektu,
a więc wyjście z bierności zawodowej,
zdobycie doświadczenia zawodowego
oraz rozwój osobisty i zawodowy
Kolejną nowatorską formą wsparcia uczestniczek. Wszakże, jak wskazuje tybędzie tzw. próbka pracy, stanowiąca tuł projektu pracująca mama to jednoprzygotowanie uczestniczek do pełno- cześnie spełniona kobieta.
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„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach nadzieję i radość.”

św. Jan Paweł II

Niech zbliżające się święta Wielkiej Nocy
wniosą także do naszych serc i domów
radość, spokój, miłość i nadzieję na lepsze jutro.

Wielkanoc 2022
Mieczysław Woźniak

Przewodniczący Rady Powiatu
wraz z radnymi Powiatu

Bogdan Łapa

Starosta Kartuski
wraz z pracownikami Starostwa

Zaprzyjaźnione powiaty z wizytą edukacyjną w Kartuzach
Konferencja w ramach wizyty partnerskiej powiatów: łowickiego, poznańskiego, świdnickiego, tatrzańskiego
i kartuskiego.
Podczas warsztatów poruszono najistotniejsze aktualnie kwes�e konsekwencji zmian w prawie oświatowym,
edukacji włączającej w kontekście kryzysu uchodźczego czy form udzielania

pomocy psychologicznej i psychiatrycznej ukraińskim dzieciom wyrwanym z
piekła wojny. Nie zabrakło też czasu na
zwiedzanie szczególnego miejsca jakim
jest Muzeum II Wojny Światowej w

Gdańsku. Organizatorzy mają nadzieję,
że podnoszone tematy, problemy przeniosą się na dyskusje w konkretnych
placówkach i samorządach.
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Bezpieczeństwo

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – nowy serwis internetowy
Powszechnie wiadomo, że przestrzeganie odpowiednich zasad postępowania zmniejsza ryzyko strat w wyniku
wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa. Jednak w jaki sposób mieszkańcy powiatu kartuskiego mogą zdobyć
informacje o pojawieniu się zagrożeń? Odpowiedzią jest działający już od kilku miesięcy nowy serwis Powiatu
Kartuskiego.
Sygnały alarmowe i komunikaty
ostrzegawcze mają szczególne znaczenie w informowaniu ludności cywilnej
o zbliżającym się zagrożeniu, dlatego
powstała nowa strona Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Kartuzach pod adresem:
www.bezpiecznypowiatkartuski.pl
Dzięki witrynie możliwe jest ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powia-

tu o zbliżających się niebezpieczeństwach dla życia i zdrowia ludzi, mienia
lub środowiska oraz informowanie o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
Stronę prowadzą przez całą dobę dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - jednostki powołanej
przez Starostę.

Zachęcamy do odwiedzania i korzystania z nowego serwisu informacyjnoalarmowego Powiatu Kartuskiego.
W tym trudnym dla Ukrainy czasie, na
portalu zamieszczane są również aktualne informacje o formach pomocy
skierowanej do uchodźców.

Mieszkańcy naszego powiatu solidarni z Ukrainą
W powiecie kartuskim, tak jak w całym kraju, mieszkańcy solidaryzują się z obywatelami Ukrainy, których ojczyznę zaatakowała Rosja. Nie są to tylko puste słowa, ale czyny i realna pomoc, trafiająca zarówno do uchodźców, którzy dotarli do Polski lub jeszcze przebywają na granicy, jak i tych obywateli, którzy zostali, by walczyć
o niepodległość.
Od ponad tygodnia na profilach facebookowych organizacji społecznych, szkół, sołectw,
firm i osób prywatnych z terenu naszego powiatu ogłaszane
są lawinowo kwesty, m.in. na
rzecz osób, które trafiają
z Ukrainy na Pomorze. Zbiórki
odbywają się też w wyznaczonych miejscach w gminach.
Trudno je wszystkie zliczyć, ale jedno
jest pewne - ludzi o dobrym sercu jest
wielu, a finał rozmaitych akcji przerósł
oczekiwania organizatorów.
W różnych miejscach można też wesprzeć mieszkańców Ukrainy przez złożenie dowolnego datku do charytatyw-

nych skarbonek. Obecnie wsparcie finansowe będzie najbardziej rozsądną
i wskazaną formą pomocy, ponieważ
odpowiada bezpośrednio na potrzeby
uchodźców.
Skoordynowaną pomoc niosą też samorządy. Powiat Kartuski wspólnie z sa-

morządami gminnymi przygotował specjalne miejsca noclegowe.Pobyt w nich będzie finansowany z budżetu państwa. Uruchomiono specjalną infolinię
dedykowaną uchodźcom 536 115 164. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
jest w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi z naszego terenu, które sprawnie włączają się
w pomoc.
Godne podziwu jest to, że mieszkańcy
powiatu kartuskiego nie pozostają obojętni na bes�alstwo wojny na Ukrainie.
Dziękujemy za Państwa olbrzymi odzew
i wielkie serca!!
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Organizacje pozarządowe

Zostaw 1 % w powiecie kartuskim i wspieraj lokalnie
Nadszedł czas rozliczania podatków za 2021 rok. Jak co roku podatnicy, przy rozliczeniu podatkowym za rok
poprzedni, mogą przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie
organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. Wśród nich są też organizacje działające na rzecz mieszkańców naszego regionu. Zachęcamy do zostawienia 1% podatku dochodowego
w naszym powiecie.
Akcję prowadzimy od kilku lat, bo
wciąż najwięcej środków z 1 % podatku
dochodowego trafia do dużych ogólnopolskich organizacji. Polecamy Państwa
uwadze te, działające na terenie powiatu kartuskiego. Co istotne, każda osoba
płacąca podatki, nawet jeśli zarabia niewiele, może przekazać jedną setną podatku organizacjom pożytku publicznego. Każda złotówka przekazana na rzecz
OPP stanowi dla niej ogromne wparcie,
które pomaga zrealizować szereg przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności.
1% wskazanego do przekazania po-

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

datku w żaden sposób nie obciąża podatnika. Nie wymaga to od nas żadnych
czynności dodatkowych jak zrobienie
przelewu czy wysłanie przekazem - to
wykona za nas Urząd Skarbowy. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pola
w zeznaniach podatkowych.
Osobom, które nie będą składać papierowego zeznania polecamy usługę
Twój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl.
Logując się na swoim zeznaniu podatkowym można swobodnie wprowadzać
lub zmieniać dane o organizacji, której
chcemy przekazać swój 1 % podatku. Je-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno
KRS 0000014505
Klub Sportowy „Damroka” KRS 0000056721
Gminny Klub Sportowy „Żukowo” KRS 0000345123
Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach KRS
0000492116
Fundacja Motocyklowe Nadzieje KRS 0000638710
OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA I OCHRONA
ZWIERZĄT
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja
KRS 0000542236
Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi KRS 0000705942
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Kartuskie Centrum Caritas KRS 0000229780
Stowarzyszenie „Ad Intende - z Sercem”
KRS 0000358914

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
I POMOC SPOŁECZNA
1. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech
Dziecka” KRS 0000027416
2. Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy
Społecznej KRS 0000053147
3. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Podaruj Trochę Słońca” KRS 0000054195
4. Stowarzyszenie „Tacy Sami” KRS 0000101360
5. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
KRS 0000215142
6. Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy”
KRS 0000325747
7. Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie” KRS 0000331091
8. Fundacja Słoneczne Wzgórze KRS 0000411532
9. Fundacja „Nie będziesz sam” KRS 0000524470
10. Fundacja „Uśmiechnij się” KRS 0000537432

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

żeli rozliczenie pozostawi się urzędowi
skarbowemu, to 1% trafi automatycznie
do tej samej organizacji, którą wskazaliśmy w zeznaniu w ubiegłym roku, pod
warunkiem, że w 2022 roku będzie nadal na liście organizacji uprawnionych
do otrzymywania 1%.
Jeżeli natomiast w roku 2021 nie
wskazywaliśmy żadnej organizacji,
a w roku 2022 nie wprowadzimy zmian
w PIT, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY
1%. Urząd skarbowy nie może za nas
wskazać organizacji.

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO I REGIONALNEGO
Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach
KRS 0000066079
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure
KRS 0000177231
Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki
KRS 0000243064
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie
KRS 0000245039
Stowarzyszenie na rzecz Kultury Kaszubskiej „Na Kraju”
KRS 0000259566
Fundacja Garaż Historii KRS 0000497981
Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Chmielnie” KRS 0000582844
NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie KRS 0000251223
Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja KRS 0000265867
Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach
KRS 0000298150
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach
KRS 0000350773
Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia”
KRS 0000376628
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie
KRS 0000412761
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Delta" KRS 0000436873
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz KRS 0000496944
Fundacja Moja Przygoda KRS 0000801171
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury
„Kiełpie” KRS 0000279676
Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” KRS 0000301842
Fundacja „Nasze Dzieci” KRS 0000232243
Stowarzyszenie Dla Borowa KRS 0000554921
Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby KRS 0000718370
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NAZWY MIEJSCOWOŚCI POWIATU KARTUSKIEGO
Prof. Edward Breza

DZIEWCZA GÓRA

Dĕvin) przy ujściu Morawy do Dunaju,
jest część wsi Solarnia w gminie Pawonków, w woj. częstochowskim zwana
Dziewcza Góra, jest wieś Dziewczopole
na Kujawach, są takie nazwy w Jugosławii. Na Pomorzu są to nazwy małych
obiektów: łąk, gór, pól. Mamy zatem
Dziewczą Łąkę pod Nową Cerkwią
w pow. tczewskim, pole Dziewczaki pod
Osiekiem w pow. starogardzkim, no
i Dziewcza Góra spod Garcza pod Kartuzami. Jest też Panina Góra lub Panieńska czy Panienna Góra, zwana też Zamkową górą pod Junkrowami koło Skarszew.
Gdy o Dziewczą Górę pod Garczem
chodzi, to opierając się na zapisie Dzéwkô Góra ze Słownika ks. Sychty (t. I, s.
264), trzeba by w ogóle wykluczyć związek tej nazwy z wyrazem dziewczyna
i wyrazami pokrewnymi. Mamy bowiem
przymiotniki zdrobniałe daleczki, wysoczki, maluczki, głęboczki, a w formie
żeńskiej daleczka, wysoczka, maluczka,
głęboczka, po kaszubsku daleczkô,
wësoczkô, głęboczkô, maluszkô. Tu mieści się też przymiotnik dziwki, dziwka,
dziwkie, po kaszubsku dzywczi, dzywkô,
dzywczé od staropolskiego, dziś kaszubskiego przymiotnika dziwy, kasz. dzëwi
o znaczeniu ‘dziki’, por. ze Słownika
Sychty (t. I, s. 266-269) dzëwé grzëbë
‘grzyby niejadalne’, dzëwé gãse ‘dzikie
gęsi’, dzëwé kaczczi ‘dzikie kaczki’,
dzëwé oczë, dzëwô jachta i wiele innych. Tu chodzić mogło o górę ‘nieurodzajną’, na której nic bądź niewiele rosło. Potem dopiero skojarzono ten przymiotnik z rzeczownikiem dziewka,
dziewczyna, czyli z formy Dziewka Góra
powstała Dziewcza Góra. Znamienne,
że najnowszy schematyzm diecezji pelplińskiej z r. 1995 nazwał osadę Dziewicza Góra.
Przedstawionymi tu rozważaniami naukowców różnych specjalności nie zamierzam rugować legendy o tańczących
na wzgórzu pannach, legendę zamieszcza też ks. Sychta w Słowniku kasubskim
(t. I, s. 264), jest ona atrakcją turystyczną, pokazuję tylko, że od strony etymologicznej nazwa nie jest tak prosta, jak
to się słuchowo narzuca.

kasz. Dzéwczô Góra
W „Gazecie Kartuskiej” (r. 1995, nr 14,
s. 5) mec. R. A. Regliński przełożył z pracy P. Behrenda, Sagenschatz Skarbnica
legend opowiadanie „Der Mädchenberg bei Gartsch” „Dziewcza Góra pod
Garczem” opowiadanie o trzech dziewczynach, tańczących na wzgórzu w czasie nabożeństwa w chmieleńskim kościele. Opowiadanie, naturalnie, sugeruje powstanie nazwy wzgórza Dziewcza Góra. (Do wielu nazw dotwarza się
wtórnie legendy, opowiadania, herby).
W formie Dziewcza Góra nazwa podawana jest w przewodnikach polskojęzycznych, tak, tj. Dzéwczô Góra określają ją okoliczni Kaszubi, tak nazywała ją
zawsze red. Izabela Trojanowska, posiadająca tu domek letniskowy. Tak lepiej
by też było (tzn. Dziewcza Góra) tłumaczyć niemieckie Mädchenberg, por. odpowiednio Viehstall, kasz. bëdli chléw,
Gänsefleisch, kasz. gãsé miãso, Buchenwald, pol. bukowy las itd. Warto by też
tej właśnie strukturze, tj. Dziewcza Góra
dać pierwszeństwo przed postacią Góra
Dziewcząt, możliwej w przekładzie
z niemieckiego Mädchenberg.
To jest forma nazwy. Zastanowić się
następnie wypada, czy w nazwie chodzi
w ogóle o wyrazy dziewczyna, dziewczę,
dziewka, kasz. dzeus (uproszczenie
z pełnego dziewus, a więc od wyrazu
dziewa z przyrostkiem –us), czyli ogólnie rzecz biorąc o kobietę. Są w Europie
nazwy geograficzne, zawierające rdzeń
dziew-, występujący w wyrazach dziewka, dziewczyna bądź nawiązujące do
tego znaczenia. Najbardziej znany jest
Magdeburg, zapisany w czasach Karola
Wielkiego jako Magathaburc, w którym
DZIERŻĄŻNO
to członie I nazwy występuje starosaskie magath ‘dziewica’, czyli całość nazwy oznacza ‘Gród Dziewicy’. Czesi też kasz. Dzérzążno, Dzérzążna, Dzérzążnie,
nazywają to miasto Děvičhrad, tj. ‘Gród dzérząsczi.
Dziewicy’, jest góra Dziewin (po czesku
Ta podkartuska wieś (od r. 1982 w par.

Borowo, dawniej Żukowo) ze znanym
sanatorium i ośrodkiem rehabilitacyjnym ma dawne poświadczenia źródłowe. Najstarszy jej zapis z r. 1215 ma
identyczną postać Siresna z nazwą pobliskiego jeziora. Odczytać możemy ten
zapis jako Dzierzężna z domyślnym
woda, utrwalona r. 1241 w postaci Derisno. Nazwa wsi pochodzi zatem od nazwy jeziora, została przeniesiona z jeziora na wieś. Są to częste wypadki w nazewnictwie geograficznym, por. np.
Wdzydze, jezioro, potem wieś, Rekowo
w pow. bytowskim nad jeziorem Rekowo.
W ciągu dziejów następuje w nazwie
wymiana przyrostka -na na -no. Mogło
to się dokonać pod wpływem formy
miejscownika, mianowicie z postaci
w Dzierżążnie można było wyprowadzić
formę mianownika Dzierżążna albo
Dzierżążno. Podstawą jest nazwa rośliny wodnej dzierzęga, też dzierżęga. Wyraz dzierzęga odnoszony bywa też do

rzęsy wodnej lub trawy turzycy. W omawianej nazwie utrwalona została postać
dzierżęga. Wyraz ten bywał często podstawą nazw wodnych i w ogóle nazw
geograficznych. Znawcy przedmiotu notują 25 takich nazw, najbliższe nam jest
Dzierżążno w pow. tczewskim.
Niemcy zrobili z tej nazwy wariant Seeresen, skojarzony z ich rzeczownikiem
See ‘jezioro’ lub ‘morze’, ale co by miało
znaczyć owo końcowe -resen już nie powiedzieli. Dodajmy na koniec, że zarówno wieś jak i jezioro Dzierżążno stanowiły własność norbertanek. Występujące przeto w Polsce nazwisko Dzierżyński
nie pochodzi od omawianej wsi, ale od
innych wsi o tej nazwie. Heraldycy polscy zresztą nazwiska Dzierżyński nie
umieszczają w herbarzach szlachty polskiej. SNW podaje 672 osoby o nazwisku Dzierżyński, z tego 89 w woj. gdańskim i 6 Dzierżeński, z tego 5 w woj.
gdańskim.
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Budynek po Sądzie Rejonowym w Kartuzach

3 marca ubiegłego roku został podpisany akt notarialny o przekazaniu budynku po Sądzie Rejonowym przy
ul. Kościuszki 26 na rzecz Powiatu Kartuskiego. W lutym br. Zarząd Powiatu
Kartuskiego ogłosił przetarg na
jego zaadaptowanie na potrzeby
starostwa. Obiekt zostanie przebudowany i rozbudowany, a swoje
miejsce znajdą w nim wydziały
związane z budownictwem. Jest to
doskonała okazja do przywołania
krótkiej historii budynku, który docelowo z całą pewnością ułatwi
obsługę naszych mieszkańców.
Z początku był to budynek
mieszkalny,
odrestaurowany
w okresie prusko-niemieckim, a od
1876 roku stanowił siedzibę starostwa Landratsamtu. Przypomnijmy, że
landratury (starostwa powiatowe)
utworzono po zajęciu w 1772 r. Pomorza przez Prusy jako urzędy wykonawcze szczebla powiatowego - Kamery
Wojennej i Domen. Z biegiem lat przeobraziły się w urzędy o szerokich kompetencjach w strukturze pruskiej administracji państwowej. Początkowo do
zakresu właściwości landrata należały
sprawy nadzoru policyjnego wsi, sprawy kontrybucji i lennictwa właścicieli
ziemskich, pobór i zaopatrzenie wojska
oraz opracowywanie sprawozdań o stanie powiatu. Z jego ges�i początkowo
wyłączony był nadzór policyjny w posiadłościach wiejskich należących do
miast, kościołów i domen państwowych (kompetencje te otrzymali
w 1809 r.) W 1808 r. po zniesieniu
Kamery Wojennej i Domen powiaty Pomorza podporządkowane zostały Rejencji Kwidzyńskiej, a po jej
podziale i utworzeniu w 1816 r. Rejencji Gdańskiej, Powiat Kartuski
wszedł w skład tej ostatniej. W wyniku reformy administracji prowincjonalnej w latach 1815-1819 landratury przekształcono w organy
rejencji. Po likwidacji w 1872 r.
urzędów domenalno-rentowych,
przejęły również administrację terenów zarządzanych dotychczas
przez urzędy domenalne.
Budynek przy ul. Kościuszki 26 został
zakupiony wraz z gruntem od niejakiego Gulicha, w lipcu 1876 roku za
18.000 marek i dostosowany do potrzeb starostwa. Koszty przebudowy
wyniosły wówczas 25.000 marek.

Z pocztówek z roku 1904, 1905, 1906,
1908 wiemy, że na początku XX wieku
istniały tam już dwa połączone ze sobą
budynki o odmiennej stylistyce, formie
i bryle.

Dwa wejścia na fasadzie nowego budynku świadczą, że jego część przeznaczona była na mieszkanie służbowe starosty (zapewne pomieszczenia z balkonem i wykuszem) – odrębne wejście na
piętro od strony południowej poświadcza dokumentacja przebudowy budynku przy ul. Kościuszki 26 z 1983 r. Stalowa, secesyjna oranżeria we wschodniej
elewacji budynku przy ul. 3-go Maja 8
mogła przynależeć do mieszkania innego wysokiego urzędnika starostwa.
Od początku oba budynki służyły potrzebom starostwa powiatowego - najpierw
oczywiście
niemieckiego,
a w okresie międzywojennym polskiego.
Ostatnim niemieckim landratem kar-

tuskim rezydującym w budynku przy
ul. Kościuszki 26 był dr Gustav Simon,
który objął tę funkcję w 1913 r. w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej i pozostał na tym stanowisku aż do końca sprawowania władzy

przez Niemców na terenie powiatu kartuskiego, tj. do chwili opuszczenia tych
terenów przez administrację niemiecką
w lutym 1920 r. Z Kartuz przeniesiony
został do pracy w administracji niemieckiej - w rejencji w Królewcu.
W latach 30-tych XX w., zmodernizowano fasadę i wnętrza budynku przy ul. 3-Maja 8, likwidując
opaski i naczółki okien, pozostawiając jedynie prosty gzyms między-kondygnacyjny, poszerzono
również wejście, które otrzymało
proste, modernistyczne obramienie z czerwonego lastryka, przez co
budynek nabrał cech funkcjonalnego modernizmu. Jak duże zmiany nastąpiły we wnętrzach nie
wiemy, bo niestety nie zachowały
się żadne materiały archiwalne z tego
okresu.
Po roku 1945 mieściły się tu Prezydia
Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych
XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, a w części Bank Spółdzielczy.
Budynek przy ul. Kościuszki 26 stał się
główną siedzibą reaktywowanego
w 1986 roku Sądu Rejonowego w Kartuzach i był nią do końca stycznia
2020 roku, czyli do czasu ukończenia
przebudowy
gmachu
przy
ul. Kościuszki 1.
Przejęty przez Powiat obiekt objęty
jest ochroną konserwatora zabytków.
Do dziś zachował się fragment elewacji
frontowej zachodniej, z pięciokątnym
wykuszem połączonym z balkonem nad wejściem do budynku od
strony ul. Kościuszki. Wykusz zdobiony jest ornamentem u szczytu,
natomiast część balustrady balkonu - maszkaronem. Zwieńczone łukiem wejście z wnęką do budynku
Sądu przy ul. Kościuszki 26 zawiera
dwa elementy dekoracyjne – półkolumny umieszczone na bocznych, zewnętrznych krawędziach
tego wejścia. Wszystkie te zabytkowe elementy zostaną zachowane i odrestaurowane.
1. R.A. Regliński, Z dziejów kartuskiego sądownictwa (1381 - 5.02.2016), Kartuzy 2018.
2. M. Zakrzewska, Program prac konserwatorskich, Gdańsk 2021.

Wszelkie zmiany i skróty od redakcji.
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Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28, 58 685 33 43 e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
www.kartuskipowiat.com.pl
Godziny pracy: Pn, śr, czw: 7:30 - 15:30, Wt: 7:30 - 16:00, Pt: 7:30 - 15:00
STAROSTA KARTUSKI Bogdan Łapa
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32
e-mail: starosta@kartuskipowiat.com.pl
Przyjmowanie interesantów we wtorki w godz. od 14:00 do 16:00
WICESTAROSTA Piotr Fikus
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32
e-mail: wicestarosta@kartuskipowiat.com.pl
CZŁONEK ZARZĄDU Iwona Formela
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43
e-mail: iwonaformela@kartuskipowiat.pl
SEKRETARZ POWIATU Radosław Pek
(kieruje Wydziałem Organizacyjnym)
ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43
e-mail: sekretarz@kartuskipowiat.com.pl
SKARBNIK POWIATU Zofia Walkowiak
(kieruje Wydziałem Finansowym)
ul. Dworcowa 1
tel. 58 684 01 58, 58 685 30 17
e-mail: finanse@kartuskipowiat.com.pl
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH, ul. 3 Maja 2/5, tel. 58 380 11 54
e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, dyrektor Jerzy Pobłocki
ul. Gdańska 26, tel. 58 694 82 00, 58 694 82 03
e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.com.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:00
wtorek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:30
• Rejestracja pojazdów, tel. 58 694 82 10
• Prawa jazdy, tel. 58 694 82 20
• Odbiór dowodów rejestracyjnych, tel. 58 694 82 30
• Transport, licencje, zezwolenia, tel. 58 694 82 40
• Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów
tel. 58 694 82 50
• Organizacja ruchu drogowego, tel. 58 694 82 59
Oddział Zamiejscowy w Żukowie, ul. B. Prusa 49
tel. 58 380 14 63, 58 380 09 28
e-mail: zukowo@kartuskipowiat.pl
Oddział Zamiejscowy w Sierakowicach, ul. Brzozowa 1
tel. 58 308 03 82, tel. kom. 530 669 878
e-mail: sierakowice@kartuskipowiat.pl
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI, dyrektor Jolanta Tersa
ul. Gdańska 26, tel. 535 005 521, 535 474 258, 58 694 82 70 (edukacja)
e-mail: edukacja@kartuskipowiat.com.pl
Wicedyrektor Wojciech Okroj (kultura i promocja)
ul. Gdańska 26, tel. 58 694 82 60, 58 694 82 61, 58 694 82 65
e-mail: kultura@kartuskipowiat.pl
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dyrektor Maria Kurek – Kumańska
ul. 11 Listopada 7, tel. 58 685 34 57, 58 681 42 12
e-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl
• Referat ds. Pozwoleń i Zgłoszeń Inwestycji Infrastrukturalnych
ul. 3 Maja 2/4, tel. 58 681 34 16
•
Referat ds. Pozwoleń i Zgłoszeń Inwestycji Kubaturowych
ul. 11 Listopada 7, tel. 58 685 34 57, 58 681 42 12
e-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
(kieruje sekretarz powiatu Radosław Pek)
ul. 3 Maja 2 tel. 58 684 05 96
WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH, dyrektor Marcin Lidzbarski, ul. 3 Maja 2/7-9
tel.724 600 630, 724 600 640, 58 380 21 76, 58 380 07 85
e-mail: rozwoj@kartuskipowiat.pl, przetargi@kartuskipowiat.pl
KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO
Iwona Gołembiowska, ul. 3 Maja 2/8 tel. kom. 691 331 337
e-mail: i.golembiowska@kartuskipowiat.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI, Geodeta Powiatowy Jolanta Soliwoda
ul. Hallera 1 tel. 58 681 28 25, 58 681 35 14
e-mail:geodezja@kartuskipowiat.com.pl
•
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne
tel. 58 685 32 00, 58 681 36 66, 58 681 35 41
•
Referat Ewidencji Gruntów, tel.58 681 48 5458 681 39 52
•
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
ul. 3 Maja 2, tel. 58 684 04 77
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
dyrektor Alicja Mazur, ul. 3 Maja 2/12, tel. 58 684 02 69
58 684 01 39, 58 684 07 51, tel. kom. 605 527 500, 531 094 431
e-mail: srodowisko@kartuskipowiat.com.pl
WYDZIAŁ ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,
dyrektor Aleksandra Kozioł, ul. 3 Maja 2/13
tel. 58 694 82 70, tel. 58 694 82 72
e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, Józefa Byczkowska
ul. 11 Listopada 3, tel. 58 686 55 36, 58 681 41 72
e-mail: jbyczkowska@kartuskipowiat.pl
RADA POWIATU KARTUSKIEGO - BIURO RADY
ul. Dworcowa 1, 83 - 300 Kartuzy, tel. 58 681 34 51
PREZYDIUM RADY
Woźniak Mieczysław – Przewodniczący Rady
Szutenberg Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady
Pryczkowski Eugeniusz – Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Bystron - przewodniczący Komisji do spraw skarg, wniosków
i petycji, Stanisław Dudek - przewodniczący Komisji rewizyjnej, Paweł
Kowalewski - przewodniczący Komisji do spraw strategii i rozwoju,
Edmund Kwidziński - przewodniczący Komisji do spraw
bezpieczeństwa i porządku publicznego, Jacek Miąskowski przewodniczący Komisji do spraw edukacji, kultury, turystyki i sportu,
Andrzej Potrac - przewodniczący Komisji do spraw rolnictwa
i ochrony środowiska, Jerzy Ropel - przewodniczący Komisji do spraw
ochrony zdrowia i opieki społecznej, Mirosław Żeromski przewodniczący Komisji do spraw budżetu i gospodarki, Ewa
Borzestowska, Leon Czerwiński, Piotr Fikus, Iwona Formela, Bartłomiej
Gross, Ewa Grucza, Jerzy Grzegorzewski, Janina Kwiecień, Mirosława
Lehman, Andrzej Leyk, Bogdan Łapa, Ryszard Peek, Stanisław
Smentoch, Piotr Zengerski.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KARTUZACH
dyrektor Andrzej Puzdrowski, ul. Gdańska 26
tel. 58 681 07 15, 58 681 07 16
e-mail:zdpk@zdpk.pl, www.zdp.kartuzy.ibip.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH
dyrektor Jan Geras ,ul. Mściwoja II 4
tel. 58 681 14 52, 58 681 46 50
e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
dyrektor Grzegorz Mikiciuk,ul. Mściwoja II 20,
tel. 58 685 33 20, 58 684 00 82, www.pcprkartuzy.pl
e-mail:sekretariat@pcprkartuzy.pl
•

•

Centrum Interwencji Kryzysowej, kierownik Anna Kuczkowska
ul. Piłsudskiego 4, 83-300 Kartuzy tel. 58 684 02 19,
tel. kom. 662 016 626, e-mail: cik@pcprkartuzy.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
przewodnicząca Małgorzata Kocur - Szymańska
83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, tel. 58 685 33 20, 58 684 00 82
wew. 6, tel. kom. 883 321 222, e-mail: pzoon@pcprkartuzy.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYSEWIE
dyrektor Andrzej Byczkowski, ul. Polna 3, Kobysewo,
83-304 Przodkowo, tel. 58 685 16 00, 58 685 16 01
e-mail: dps@kartuskipowiat.pl
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOBYSEWIE
kierownik Barbara Hufnagel, ul. Smołdzińska 8, 83-300 Kobysewo,
tel: 58 304 41 21, e-mail: sdskobysewo@kartuskipowiat.pl
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
prezes Paweł Witkowski
ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
tel. 58 685 48 00
e-mail:sekretariat@pczkartuzy.pl, www.pczkartuzy.pl

SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI KARTUZACH
Komendant Powiatowy Policji nadkom. Tomasz Juński
ul. Sambora 41, 83 - 300 Kartuzy, tel. 58 681 00 73
e-mail: komenda.kartuzy@gd.policja.gov.pl
www.kartuzy.policja.gov.pl
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KARTUZACH
Komendant Powiatowy st. kpt. Paweł Gil
ul. 3-ego Maja 16a 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 57, 58 681 13 58
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KARTUZACH
Powiatowy lekarz weterynarii Jolanta Grotkowska
ul. Słoneczna 1, 83 - 300 Kartuzy, tel. 58 681 10 48
e-mail:piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
Powiatowy Inspektor Krzysztof Nowak
ul. Gdańska 21, 83-300 Kartuzy
tel. 58 685 34 58, 58 685 44 36
e-mail: pinb@kartuzy.gda.winb.gov.pl

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

SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE
PRZEZ POWIAT KARTUSKI
Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach
ul. Mściwoja II 24, 83-300 Kartuzy, dyrektor Alicja Bieńczyk
tel. 58 681 16 15, 58 681 21 77,58 681 06 62
e-mail: zsmkartuzy@wp.pl, www.zst.kartuzy.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Klasztorna 4
83-300 Kartuzy, dyrektor Maria Mejer-Kobiela, tel. 58 681 04 34
e-mail: sekretariat@zsokartuzy.edu.pl, zsokartuzy@wp.pl
www.zso-kartuzy.edu.pl
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady
Pancernej im. Bohaterów Westerpla�e w Kartuzach,
ul. Wzg. Wolności 3, 83-300 Kartuzy, dyrektor Grażyna Maczulis
tel. 58 681 07 35, 681 04 36, e-mail: zsziokart@poczta.onet.pl
zsziok@wp.pl, www.zsziok.edu.pl
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo dyrektor Gabriela Kowalska
tel. 58 681 85 12, 58 681 73 61, e-mail: zsziozukowo@wp.pl
www.zsziozukowo.pl
Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie, ul. Bursztynowa 3,
83-304 Przodkowo, dyrektor Kazimierz Klas, tel. 58 681 96 95
e-mail: zsaprzodkowo@wp.pl, www.zspprzodkowo.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, ul. Dworcowa
3, 83-340 Sierakowice, dyrektor Grzegorz Machola
tel. 58 681 62 70, 58 684 72 80, e-mail: zsp.sierakowice@wp.pl
www.zspsiera.webd.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
w Somoninie, ul. Wolności 39, 83-314 Somonino
dyrektor Elżbieta Świętoń, tel. 58 684 11 91, 58 684 09 99,
e-mail: sekretariat@zspsomonino.pl, www.zspsomonino.pl
Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach (Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii)
ul. 3-go Maja 34, 83-300 Kartuzy, dyrektor Anna Sikorska
tel. 58 681 08 73, e-mail: sekretariat@zpskartuzy.pl
www.zpskartuzy.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie
ul. Gdyńska 7A, 83-330 Żukowo, dyrektor Barbara Bulczak
tel. 58 681 83 71, e-mail: soswzuk@poczta.onet.pl
www.soswzukowo.idsl.pl
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach
ul. Kolejowa 17, 83-300 Kartuzy, dyrektor Marzena Kre�a
tel. kom. 58 736 63 74, e-mail:ppp-kartuzy@wp.pl
www.ppp.kartuzy.ibip.pl
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Punkty Porad Prawnych

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać
rejestracji wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 536 006 810
czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach .

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
SIERAKOWICE - ul. Piwna 23, 83-340 Sierakowice,
punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających
trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
tel. 609 180 637
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek i czwartek w godzinach 13.00 - 17:00
pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat
KARTUZY - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony jest
na parterze
tel. 530 578 410
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek i piątek w godzinach 13.00 - 17.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny
KARTUZY - ul. 3 Maja 3/15, 83-300 Kartuzy
punkt umiejscowiony jest na parterze
tel. 533 779 548
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 13.00 – 17.00
czwartek i piątek w godzinach 8.00 - 12.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny i adwokat
ŻUKOWO - ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo,
punkt umiejscowiony jest na parterze w sali warsztatowej (dla osób
mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda)
tel. 697 444 044
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 10.00 - 14.00
czwartek i piątek w godzinach 14.30 - 18.30
pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo
administracyjnym
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
CHMIELNO - ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno,
punkt umiejscowiony jest na parterze
tel. 533 773 476
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach 14.00 – 18.00
piątek w godzinach 8.00 – 12.00
STĘŻYCA - ul. Królewska 6 (dawna ul. 9 Marca 6), 83-322 Stężyca,
punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści
się w wejściu do biblioteki
tel. 533 779 948
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 13.00 – 17.00
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
również nieodpłatną mediację.
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Pomoc Społeczna

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chmielno
dyrektor Gabriela Jóskowska
ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno
tel. 58 684 22 15, 58 685 68 69
e-mail: gops@chmielno.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przodkowo
kierownik Marlena Dering
ul. Kartuska 23, 83-304 Przodkowo
tel. 58 685 14 25
e-mail: gops@przodkowo.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sierakowice
kierownik Ryszard Klajn
ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 93 92
e-mai: gops@gops.sierakowice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Somonino
kierownik Agnieszka Ulaczyk
ul. Witosławy 2A, 83-314 Somonino
tel. 58 684 13 26, 58 743-23-76
e-mail: gops@somonino.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stężyca
kierownik Alicja Sadowska
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
tel. 58 882 89 54
e-mail: gops@gminastezyca.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęczyno
kierownik Dorota Goitowska
ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
tel. 58 684 32 31
e-mail: gops@gops-suleczyno.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żukowo
kierownik Justyna Beyer-Rosener
ul. Prusa 49, 83-330 Żukowo
tel. 58 681 82 64, 58 355 07 40
e-mail: gops@zukowo.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie
(prowadzone przez Gminę Chmielno), ul. Garncarska 1,
83-333 Chmielno, tel. 58 684 20 32, e-mail:
wtz@wtzchmielno.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stężycy
(prowadzone przez Fundację Słoneczne Wzgórze), ul. Kartuska
73A, 83-322 Stężyca, tel. 503 800 378, e-mail: sunnyhill@wp.pl

Centra Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej w Garczu
ul. Kartuska 25, 83-333 Garcz
tel. 58 684 64 48, e-mail: cis-garcz@o2.pl
Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach
Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 9, 83-311 Goręczyno
tel.58 694 19 78 , e-mail: cisostrzyce@wp.pl

Domy Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Stężycy
ul. Damroki 1, 83- 332 Stężyca, tel. 58 684 37 04
e-mail: dps.dyrektor@stezyca.eu
Dom Pomocy Społecznej w Łosienicach
Prowadzony przez organizację pozarządową Pomorskie
Stowarzyszenie Charytatywne na Rzecz Pomocy Społecznej
Nowe Łosienice 39
83-323 Kamienica Szlachecka
tel. 58 684 34 92
Gminny Ośrodek Opiekuńczy w Chmielnie przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
kontakt: GOPS Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 33
83-333 Chmielno
tel. 58 685 68 69
e-mail: gops@chmielno.pl
Gminny Ośrodek Geriatryczny
Sianowo 4, 83-328 Sianowo
tel. 58 685 51 67
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Informacja Turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 20
tel. 58 684-22-05
e-mail: it@chmielno.pl
Centrum informacji Turystycznej w Kartuzach
ul. Klasztorna 1
tel. 58 684 02 01
e-mail: kartuzy.cit@gmail.com

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

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

•

•
Punkt Informacji Turystycznej w Sierakowicach
ul. Kartuska 27
tel. 58 681 62 14, 694-468-877
e-maili: turystyka@sierakowice.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach
ul. Droga Kaszubska 27
tel. 58 684 16 12
e-mail: gok@somonino.pl (czynny od maja do września)
Punkt Informacji Turystycznej w Somoninie
ul. Ceynowy 1A
tel, 58 684 11 26
e-mail: gok@somonino.pl
Informacja Turystyczna - Centrum Turystyki Aktywnej w Sulęczynie
ul. Al. Zwycięstwa 2A
tel. 58 684 47 91
e-mail: abychcialosiechciec@gmail.com
(punkt sezonowy lipiec - sierpień)

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

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

•

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

•

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

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

Punkt Informacji Turystycznej w Stężycy
ul. Kartuska 27a
tel. 735 917 485
(punkt sezonowy: maj, czerwiec, wrzesień - (weekendy) 10.00-18.00
lipiec sierpień (codziennie) 10.00-18.00)
Punkt Informacji Turystycznej w Żukowie
ul. 3 maja 4
tel. 533 266 754
e-mail: it@okis-zukowo.pl (punkt sezonowy lipiec - sierpień)

NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Przychodnia Lekarska
w Kartuzach ul. Dworcowa 2 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 99 99
NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Filia nr 1 - Przychodnia
Lekarska w Kartuzach os. gen. Józefa Wybickiego 3A, 83-300
Kartuzy, tel. 58 694 99 99
NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Filia nr 2 - Przychodnia
Lekarska w Kartuzach ul. Mściwoja II 9, 83-300 Kartuzy,
tel. 58 694 99 99
NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby" Filia nr 3 - Punkt Lekarski
w Sianowie 83-328 Sianowo 11, tel. 58 685 57 28

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

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

Przychodnia Rejonowa w Żukowie ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo
tel. 58 694 42 22, fax 58 694 42 46
Ośrodek Zdrowia w Baninie - Filia nr 1, ul. Lotnicza 31, 80-297
Banino, tel./fax 58 681 89 25
Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie - Filia nr 2 ul. Żeromskiego 7
80-209 Chwaszczyno, tel. 58 506 56 26, fax 58 552 80 80
Przychodnia Rejonowa w Żukowie – Filia nr 3 w Leźnie 80-298
Leźno 28, tel. 58 694 42 22, fax 58 694 42 46
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Ośrodki i placówki zdrowia
Praktyka Lekarzy Rodzinnych Sp. z o.o.
ul. Kartuska 24, 83-304 Przodkowo
tel./fax 58 681 96 94, 58 685 13 94
www.praktykalekarzyrodzinnych.pl
Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach
ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice
tel. 58 685 69 00, 58 685 69 01
e-mail:sierakowicegoz@wp.pl, www.kcmsierakowice.pl

Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy, tel.58 684 08 79
Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, 83-300 Kartuzy
tel. 516 435 615
Apteka na Deptaku Nawrocki Sp. Jawna, ul. Dworcowa 4
83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 61
Apteka św. Pawła, ul. Długa 36 D, 83-307 Kiełpino, tel. 58 736 60 27
Apteka „Nad Jarem”, ul. Piwna 2 A, 83-332 Borowo, tel. 58 694 00 20
Apteka Panaceum, ul. Gdańska 1 A, 83-304 Przodkowo, 58 681 97 25

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

Apteka św. Marcina, ul. Kartuska 24, 83-304 Przodkowo, 58 355 51 04
Przystanek Apteka, ul. Gdańska 16 B, 83-304 Przodkowo
tel.58 680 00 20
Apteka Nova, ul. Lęborska 27, 83-340 Sierakowice, tel.58 681 68 88

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bernarda Sychty 32, 83-322 Stężyca
tel. 58 684 33 01, fax 58 684 60 35
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kostrzewscy s.c.
ul. Kaszubska 24, 83-320 Sulęczyno
tel. 58 684 40 27

Apteka Pod Orłem, ul. Słupska 3, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 60 34
Apteka Starowiejska, ul. Słupska 4, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 92 18
Apteka Aleppo, ul. Kartuska 14 A, 83-340 Sierakowice
tel. 58 681 64 84

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

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

•

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

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

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

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

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Pożarna 6, 83-330 Żukowo
tel.800 110 110
Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Gdańska 40, 83-330 Żukowo
tel.800 110 110
Apteka Rodzinna, ul. Gdyńska 50, 83-330 Żukowo, tel. 511 415 125

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

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

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

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

Apteka Zdrowie, ul. Gdańska 59 A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 54 76
Apteka od Serca, ul. Gdyńska 22 D, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 49 00
Apteka Kaszubska, ul. Lotnicza 62, 80-297 Banino, tel. 516 435 605
Apteka św. Jana, ul. Pszenna 112 A, 80-297 Banino, tel. 58 355 67 66
Apteka w Chwaszczynie, ul. Oliwska 135/2, 80-209 Chwaszczyno
tel. 58 342 27 18

Apteki

Przystanek Apteka, ul. Oliwska 145, 80-209 Chwaszczyno
tel. 58 691 64 34
Apteka „Żukowo”, ul. Gdańska 14 D, 83-330 Żukowo, tel. 58 763 99 95

Apteka Kartuska, Pl. Trojana 1, 83-333 Chmielno, tel.58 685 54 56
Apteka im. dr Majkowskiego, ul. 3-go Maja 13, 83-300 Kartuzy
tel.58 684 07 09
Apteka im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 17, 83-300 Kartuzy
tel.58 681 32 13
Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Rynek 10, 83-300 Kartuzy
tel.736 697 663
Apteka im. św. Huberta, os. Wybickiego 3 A, 83-300 Kartuzy
tel. 58 681 45 60
Apteka Dom Leków, ul. Gdańska 14, 83-300 Kartuzy, tel.58 681 11 02

Apteka im. dr Ceynowy, ul. Ceynowy 20, 83-314 Somonino
tel. 58 736 63 71
Przystanek Apteka, ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino
tel. 798 856 815, 58 681 01 40
Apteka ,,Pela Kartuska" ul. Kartuska 2 D, 83-332 Dzierżążno,
tel. 575-732-888
Apteka MULTIPHARM ul. Błękitnej Armii 1 E, 83-332 Dzierżążno,
tel. 58 694-25-43
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Domy kultury i muzea

Biblioteki

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

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach, dyrektor Kazimiera Socha
tel. 58 681 15 15, Kartuzy, ul. Dworzec 4
e-mail: poczta@biblioteka.kartuzy.pl, www.biblioteka.kartuzy.pl
• filia w Kiełpinie, ul. Ks. Arasmusa 2
tel. 58 685 15 15, e-mail:kielpino@biblioteka.kartuzy.pl

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. 3 Maja 9B, 83-330 Żukowo
dyrektor Aleksandra Rogalewska - Kania
tel. 58 680 08 48, 58 736 62 01
e-mail: okis@okis-zukowo.pl
www.okis-zukowo.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno,
dyrektor Edyta Klasa,
tel. 58 684 22 05,
e-mail: it@chmielno.pl
www.chmielno.naszgok.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice
dyrektor Judyta Kroskowska,
tel. 58 681 62 14, tel. kom. 694 468 877
e-mail: gok@sierakowice.pl
www.gok.sierakowice.pl

• filia w Mirachowie, ul. Kartuska 16
tel. 58 685 56 69, e-mail: mirachowo@biblioteka.kartuzy.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo im. Henryka Hewelta
dyrektor Danuta Rzepka tel. 58 68 19 997
Przodkowo, ul. Gdańska 3
e-mail: biblioteka@przodkowo.pl, www.biblioteka.przodkowo.eu
Biblioteka Gminna Publiczna w Chmielnie im. Jana Drzeżdżona
dyrektor Wanda Szczęsna, tel. 58 685 68 49
Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20
e-mail:biblioteka@chmielno.pl
• filia w Miechucinie, ul. Kościelna 2,
e-mail: bibliotekawmiechucinie@wp.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice
tel/fax 58 681 60 51, 58 685 65 76, Sierakowice ul. Dworcowa 1
e-mail: bpgsierakowice@gmail.com
• Filia w Gowidlinie, Gowidlino ul. Podgórna 137
e-mail: filiagowidlino@wp.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie,
dyrektor Monika Halman, Somonino ul. Ceynowy 1A
• Filia w Goręczynie, Goręczyno ul. Kasztelańska 66

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy
im. dra Aleksandra Majkowskiego
dyrektor Gabriela Formela, tel 58 684 33 54, 58 684 38 60,
e-mail: gbp.stezyca@op.pl
Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 15

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

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

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

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

• Filia w Szymbarku, Szymbark ul. Długa 25

Biblioteka Samorządowa w Żukowie, Żukowo, ul. 3 Maja 9B
tel. 58 681 77 63, e-mail: info@bibliotekazukowo.pl
• Filia w Baninie, Banino ul. Lotnicza 29 (budynek OSP),
tel. 58 694 15 68, e-mail: banino@bibliotekazukowo.pl

• Filia w Niestępowie, Przyjaźń ul. Raduńska 14 A
tel. 58 686 57 88, e-mail: niestepowo@bibliotekazukowo.pl
• Filia w Leźnie, Leźno 28, tel. 58 355 07 30,
e-mail:lezno@bibliotekazukowo.pl
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