
Szanowni Państwo. Dobiega końca kolej-
ny trudny rok upływający pod znakiem pan-
demii COVID-19. Trudny dlatego, że wielu
z nas zmagało się z chorobą, ale także z po-
wodu kryzysu gospodarczego, będącego na-
stępstwem sytuacji epidemicznej i wprowa-
dzonych ograniczeń. Niemniej jednak Po-
wiat Kartuski konsekwentnie realizuje kolej-
ne inwestycje. W tym roku m.in. oddaliśmy
do użytku długo wyczekiwaną halę sporto-
wą przy Powiatowym Zespole Szkół
w Przodkowie, uruchomiliśmy centralną
sterylizatornię w Powiatowym Centrum
Zdrowia.
Pamiętamy też o potrzebach mieszkań-

ców w zakresie usług społecznych, realizu-
jąc projekt POKOLENIA o wartości ponad 10
mln złotych. Z roku na rok remontujemy,
przebudowujemy coraz więcej odcinków
dróg - w roku 2019 – 8,5 km, 2020 – 15 km,
w obecnym - kolejnych 25 km. Bardzo waż-
ne jest dla nas bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów, stąd szczególną uwagę przy-
kładamy do budowy nowych chodników
i ciągów pieszo-rowerowych. Wszystkie te
działania realizujemy we współpracy z sa-
morządami naszych gmin, a jednocześnie z
sukcesem wnioskujemy o środki zewnętrz-
ne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i funduszy unijnych.
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Najlepsi sportowcy i ich trenerzy nagrodzeni

Nagrody zostały przyznane zawodni-
kom i trenerom, a trafiły do wybitnych
sportowców za ich mistrzowskie osią-
gnięcia w swoich dziedzinach, promu-
jąc zapewne powiat kartuski na arenie
europejskiej i światowej. Nagrodę
otrzymał także kierownik sekcji kolar-

skiej GKS Cartusia – Wiesław Hirsz,
organizator i popularyzator tej dyscy-
pliny na terenie naszego powiatu. To
jego wychowankiem jest m.in. Szymon
Sajnok, mistrz świata w kolarstwie to-
rowym.

19 listopada, Bogdan Łapa Starosta Kartuski spotkał się z zawodnikami wyróż-
nionymi za wysokie osiągnięcia sportowe.
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Mieczysław WoźniakMieczysław Woźniak
Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego 
wraz z Radnymi Powiatuwraz z Radnymi Powiatu

Bogdan Łapa Bogdan Łapa 
Starosta Kartuski Starosta Kartuski 
wraz z Pracownikami Starostwawraz z Pracownikami Starostwa

Gdy nadejdą Święta, niech nadzieja i radość zawitają 
do Państwa domów, a Nowy Rok przyniesie  
pomyślność, szczęście i życzliwy uśmiech.

„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, Stało się – między ludzi wszedł Mistrz Wiekuisty.”„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, Stało się – między ludzi wszedł Mistrz Wiekuisty.”
(C.K. Norwid)(C.K. Norwid)

Nagrodzeni:
Krzysztof Różnicki, zawodnik GKS Cartusia Kartuzy, halowy Mistrz Polski Juniorów,
mistrz Polski Juniorów , mistrz Europy Juniorów - wszystkie tytuły w biegach na 800 m.
Geworg Sahakjan, zawodnik GKS Cartusia Kartuzy, w tym roku zdobył brązowy medal
Mistrzostw Świata w stylu klasycznym w Oslo w kat. do 72 kg.
Krzysztof Król, trener Krzysztofa Różnickiego, kierownik sekcji lekkoatletycznej
GKS Cartusia Kartuzy.
Bartłomiej Pryczkowski, trener Geworga Sahakjana, kierownik sekcji zapaśniczej.
Wiesław Hirsz, trener zawodników sekcji kolarskiej GKS Cartusia, organizator
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym.

Bogdan Łapa
Starosta Kartuski



Celem konkursu Klimaty Szwajcarii
Kaszubskiej była promocja powiatu
kartuskiego poprzez fotografię. Do
konkursu przyjęto 196 prac 43 autorów.
Komisja Konkursowa wyłoniła laure-

atów oraz wyróżniła pięciu
autorów. Uroczyste wręcze-
nie nagród odbyło się 23 listo-
pada w Muzeum Kaszubskim.
Starosta Kartuski Bogdan
Łapa nagrodził tych, których
prace najlepiej wpisały się w
idee konkursu. Wszyscy
uczestnicy podkreślali unikal-
ne walory przyrodnicze
naszego powiatu, charaktery-

styczną rzeźbę krajobrazu, bogactwo
tematów do fotografowania oraz
niezwykły klimat Kaszub.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnio-

nym gratulujemy i zapraszamy do kolej-

nych edycji. Zachęcamy do obejrzenia
filmu prezentującego nagrodzone prace
na kanale You Tube:h�ps://youtu.be/
8Q_qWMDyVx0.

Nagrodzeni
1. miejsce –Marcin Kusznier
2. miejsce – Robert Roszkowski
3. miejsce – Janusz Lipiński

Wyróżnieni
Andrzej Voelkner
Arkadiusz Byczkowski
Łukasz Siekacz
Magdalena Kanka
Mariola Karczewska

Poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego

Wydarzenia2

W trosce o dobrą współpracę administracji powiatowej
z klientami urzędu

Było ono okazją do podziękowań
dla wykonawców prac geodezyjnych,
którzy chętnie składają operaty tech-

niczne w postaci elektronicznej. To
dzięki takiej kooperacji Wydział Geo-
dezji Starostwa Powiatowego w Kar-
tuzach uzyskał tytuł Lidera Informa-
tyzacji Operatów 2021.
Starosta Kartuski Bogdan Łapa, gra-

tulując wyróżnienia wyraził nadzieję,
że takie cykliczne spotkania pracow-
ników wydziału geodezji z przedsię-
biorcami będą sprzyjać szybkiej i rze-
telnej obsłudze wykonawców prac

geodezyjnych i tym samym przyspie-
szą inwestycje w powiecie.
W spotkaniu wziął udział Pomorski

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geo-
dezyjnego i Kartograficznego Andrzej
Żylis.
Podczas konferencji omówiono

najważniejsze zagadnienia z zakresu
znowelizowanej ustawy Prawo Geo-
dezyjne oraz nowe akty wykonawcze,
dotyczące zasad i standardów wyko-
nywania prac geodezyjnych.

9 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się spotkanie pracowni-
ków geodezji szczebla powiatowego z wykonawcami prac geodezyjnych.
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Powiat Kartuski z kolejnym dofinansowaniem

Inwestycje

25 października w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Kartuzach Marcin
Horała - Sekretarz Stanu w Minister-

stwie Infrastruktury, prze-
kazał wiadomość o kolej-
nym wsparciu powiatu
w wysokości prawie
17 mln złotych z Programu
Inwestycji Strategicznych
w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład.
Środki te zostaną prze-

znaczone na rozbudowę
drogi powiatowej Sulęczy-
no-Gowidlino na prawie
8,5 kilometrowym odcinku
Lemany-Sulęczyno, przy

udziale środków własnych powiatu
w wysokości niespełna 890 tys. złotych.

Samorządy mogły wnioskować o fun-
dusze z 35 obszarów w wysokości na-
wet 95 proc. dofinansowania na m.in.
budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni
czy odnawialnych źródeł energii. Łącz-
nie samorządom z powiatu kartuskiego
przyznano dofinansowanie w wysoko-
ści prawie 52 mln złotych.

w ciągu ostatnich trzech lat
Powiat Kartuski wyremonto-
wał 50 km dróg oraz wybudo-
wał ponad 11 km nowych
chodników i ciągów pieszo -
rowerowych.

CZY WIESZ, ŻE

Będzie zielono wokół hospicjum w Kartuzach
Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz

wicestarosta Piotr Fikus podpisali umo-
wę na udzielenie wsparcia finansowe-
go w wysokości 50 tys. zł na rzecz Kar-
tuskiego Centrum Caritas. Organizację
charytatywną reprezentował ks. Ma-
rek Trybowski. Środki zostaną przezna-
czone na współfinansowanie zagospo-
darowania terenów zielonych wraz

z utworzeniem ścieżki edukacyjnej wo-
kół budowanego hospicjum stacjonar-
nego w Kartuzach. Jest to kolejne dofi-
nansowanie udzielone przez samorząd
Powiatu Kartuskiego. Podobne wspar-
cie w wysokości 40 tys. zł, otrzymała
parafia w Tuchlinie.

Powstaje model działania Powiatowego CentrumWolontariatu
Za nami kolejne spotkanie zespołu roboczego, który opracowuje koncepcję działania Powiatowego Centrum
Wolontariatu. W jego pracach uczestniczą członkowie organizacji pozarządowych i Rady Organizacji
Pozarządowych Powiatu Kartuskiego.
Utworzenie Centrum Wolontariatu w

powiecie to jedno z zadań zaplanowa-
nych w Strategii Rozwoju Powiatu Kar-
tuskiego 2030 oraz uszczegóławiają-
cym jej zapisy Programie Operacyjnym
Integracja, a także kierunek działania
wpisany w Wieloletni Program Współ-
pracy Powiatu Kartuskiego z organiza-
cjami pozarządowymi na lata
2019-2022.
Głównym celem działania Centrum

ma być zwiększenie aktywności obywa-
telskiej mieszkańców poprzez rozwój
wolontariatu. Wstępny model działania
Centrum, pod hasłem Nie wstydźmy się
pomagać, zakłada stworzenie mapy po-

trzeb w powiecie kartuskim i prowadze-
nie bazy wolontariatu, czyli ofert współ-
pracy organizacji lub instytucji i wolon-

tariuszy z różnych środowisk. Po okresie
inkubacji Centrum miałoby prowadzić
szkolenia dla koordynatorów i wolonta-

riuszy oraz prowadzić pomoc organiza-
cyjną we wprowadzaniu i rozwijaniu
wolontariatu w szkołach. Ponadto zaj-
mowałoby się organizacją akcji wolon-
tarystycznych i docelowo prowadziło
punkt pośrednictwa pracy wolontary-
stycznej. Koncepcję powstania Cen-
trum opracowują: Fundacja Edukacji
Społecznych i Fundacja Fantom w ra-
mach zadania publicznego zleconego
przez Powiat Kartuski pod nazwą: Lo-
kalna akademia wolontariatu.



Święto pracowników oświaty i całej edukacji

Podczas gali zaproszono na
scenę wyróżnionych nauczy-
cieli i dyrektorów szkół pro-
wadzonych przez Powiat Kar-
tuski. Starosta Kartuski Bog-
dan Łapa podziękował za po-
dejmowanie pedagogicznego
trudu, dbanie o wysoki po-
ziom nauczania, kształtowa-
nie postaw i wartości przypi-
sanych właściwemu wycho-
waniu młodzieży. Jak podkre-
ślił: edukacja odgrywa kluczową rolę,
ponieważ to ona zapewnia nam umie-
jętności konieczne do tego, by stać się
aktywnymi członkami naszych coraz
bardziej złożonych społeczeństw. To
edukacja pomaga nam przystosowy-
wać się do szybko zmieniającego się
świata, budować tożsamość europej-
ską, zrozumieć inne kultury, zdobywać
nowe umiejętności potrzebne do funk-
cjonowania w mobilnym i wielokulturo-
wym społeczeństwie, gdzie stopień cy-
fryzacji jest coraz bardziej zaawanso-
wany.

Dzień Edukacji Narodowej to niezwy-
kle ważne święto dla całej społeczności
szkolnej - nauczycieli, wychowawców,
rodziców i uczniów, a także dla wszyst-
kich pracowników administracyjnych
i przyjaciół oświaty. Z prawdziwą przy-

jemnością i satysfakcją patrzę dziś na
wszystkich Państwa, zgromadzonych
w Dniu Edukacji Narodowej, by święto-
wać swoją obecnością jedną z najważ-
niejszych dat w narodowym kalenda-
rzu wydarzeń obywatelskich. Dziękuję
Państwu za niełatwą pracę w minio-
nym i obecnym roku szkolnym, gratulu-
ję sukcesów, których tak bogatą listę
na wstępie przypomniałem – dzięko-
wał Starosta Kartuski Bogdan Łapa.

Uroczystość była dobrą okazją do pod-
sumowań, ale też do nakreślenia pla-
nów na przyszłość:

– modernizacja sali gimnastycznej przy
ZSO w Kartuzach o dobudowę po-
mieszczeń socjalnych,

– budowa boisk w ZSP w Sierakowi-
cach, ZST w Kartuzach oraz remont

nawierzchni boiska przy ZSO
w Kartuzach,

–odnowienie elewacji i oto-
czenia szkół i placówek o ko-
munikacyjną i zieloną infra-
strukturę,

–budowa małej sali sporto-
wej przy ZSZiO w Kartuzach,

–rozbudowa Zespołu Placó-
wek Specjalnych w Kartuzach
o salę sportową wraz z budo-

wą boisk szkolnych i nowym zagospo-
darowaniem terenu,

– budowa sali gimnastycznej przy
ZSZiO w Żukowie.

Ciekawą inicjatywą na następny rok
jest włączenie do budżetu Powiatu kar-
tuskiego tzw. budżetu młodzieżowego
przy poszczególnych szkołach. To pod-
waliny pod szerszy pomysł powołania
Powiatowej Rady Młodzieży. Już od ja-
kiegoś czasu trwają na ten temat kon-
sultacje z całym środowiskiem oświato-
wym. Jeśli klimat dla takiego przedsię-
wzięcia okaże się sprzyjający, jeśli mło-
dzież dostrzeże atrakcyjne możliwości
uruchomienia własnej inicjatywy i kre-
atywności obywatelskiej, mamy na-
dzieję na powołanie rady w 2022 roku.

14 października w Kartuskim Centrum Kultury odbyło się powiatowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uroczystość uświetnił występ Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore w repertuarze piosenek
Czesława Niemena.

Edukacja
4
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Inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Żukowie

Idea utworzenia Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku powstała w ramach pro-
jektu Powiatu Kartuskiego pn. Zintegro-
wany system usług społecznych Powia-
tu Kartuskiego – POKOLENIA, realizo-
wanego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, a moż-

liwa dzięki zaangażowa-
niu i partnerstwu gminy
Żukowo.
Zgromadzonych gości

i słuchaczy przywitali
Starosta Kartuski Bogdan
Łapa, Członek Zarządu
Powiatu Kartuskiego
Iwona Formela, a także
Burmistrz Gminy Żuko-
wo Wojciech Kankowski.
Szczególnym punktem

programu było wręczenie słuchaczom
Uniwersytetu III Wieku w Żukowie stu-
denckich indeksów.
W uroczystości poza słuchaczami żu-

kowskiego uniwersytetu wzięli udział
wójtowie gmin i przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, którzy są part-
nerami projektu, a także liczne repre-

zentacje Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu powiatu kartuskiego oraz Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z Kartuz.
Inicjatywa powołania Uniwersytetu

to idealne rozwiązanie dla seniorów.
Głównym celem jego działalności ma
być upowszechnianie aktywności edu-
kacyjnej, społecznej i kulturalnej senio-
rów, promowanie wśród nich zdrowe-
go trybu życia i dbałości o utrzymywa-
nie relacji międzyludzkich. Koordyna-
torem tego zadania jest Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Żukowie.
Zwieńczeniem uroczystości inaugu-

rującej rok akademicki był koncert
Hanny Śleszyńskiej. Zaprezentowany
przez artystkę spektakl muzyczno – ka-
baretowy wprawił widownię w dobry
nastrój i został przyjęty gromkimi bra-
wami.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Centrum Kultury SPICHLERZ była ważnym dniem dla 60 seniorów
z gminy Żukowo.

Edukacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Żukowie powstał dzięki realizacji
programu POKOLENIA wartego
ponad 10 mln zł.

CZY WIESZ, ŻE

Zarząd Powiatu Kartuskiego przyznał 12
stypendiów Starosty Kartuskiego na rok
akademicki 2021/2022, dla szczególnie
uzdolnionych studentów z terenu powiatu
kartuskiego. Nagrody przyznano wwysoko-
ści 410 zł miesięcznie, na okres 9 miesięcy.
Lista stypendystów:
Julia Marta DAWIDOWSKA, Uniwersytet

Gdański, Wydz. Filologiczny, kierunek: Wie-
dza o filmie i kulturze audiowizualnej.
Martyna Klaudia DERA, Wyższa Szkoła

Bankowa w Gdańsku, kierunek: Psychologia
Sądowa.
Dagmara Wiktoria KRIGER, Gdański Uni-

wersytet Medyczny, Wydz. Lekarski, kieru-
nek: Lekarski.

Dominik Albert KUCZKOWSKI, Politech-
nika Gdańska, Wydz. Elektroniki, Telekomu-
nikacji i Informatyki, kierunek: Automatyka,
Cybernetyka i Robotyka.
Klaudia Faustyna LEWNA, Uniwersytet

Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny,
Wydz. Międzyuczelniany Wydział Biotech-
nologii, kierunek: Biotechnologia.
Natalia Wanda MACHOLL Uniwersytet

Gdański, Wydz. Nauk Społecznych, kierune-
k: Pedagogika.
Daria Dominika MAKURAT, Uniwersytet

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filo-
zofii i Nauk Społecznych, kierunek: Psycho-
logia.
Magdalena Maria NAGEL, Politechnika

Gdańska, Wydz. Elektroniki, Telekomunika-
cji i Informatyki, kierunek: Informatyka.
Mikołaj PIELOWSKI, Uniwersytet Mikoła-

ja Kopernika w Toruniu, Wydz. Sztuk Pięk-
nych kierunek: Konserwacja i restauracja
dzieł sztuki.
Agata POLEJOWSKA Politechnika Gdań-

ska, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i In-
formatyki, kierunek: Inżynieria biomedycz-
na.
Rozalia RICHERT, Uniwersytet Gdański,

Wydz. Międzyuczelniany Wydział Biotech-
nologii, kierunek: Biotechnologia.
Klaudia Anna WNUK LIPIŃSKA, Gdański

Uniwersytet Medyczny, Wydz. Nauk o Zdro-
wiu, kierunek: Psychologia Zdrowia

Stypendia dla studentów



Samorządowcy z powiatu kartuskiego robią
wspólne zakupy i oszczędzają

Samorządy z powiatu kartuskiego kolejny raz biorą udział we wspólnych zakupach na przyszły rok, koordyno-
wanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. O tym, że jest to opłacalne, władze miast, gmin
i powiatów przekonały się w ciągu 10 lat funkcjonowania grup zakupowych.

Na wspólne zakupy prądu, oleju opa-
łowego, gazu ziemnego i usług poczto-
wych na 2022 rok zdecydowali się sa-
morządowcy z powiatu kartuskiego, Żu-
kowa, Chmielna, Przodkowa i Somoni-
na.

Wspólne zakupy to nie tylko rabaty,
niższe koszty materiałów i usług, czy niż-
sze koszty operacyjne, ale dodatkowo
wymiana wiedzy i doświadczeń na te-
mat funkcjonowania rynku i profesjo-
nalnych zakupów - mówi Bogdan Łapa
Starosta Kartuski.
W tym roku samorządy z Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
już po raz 11 przystąpiły do wspólnych
zakupów energii elektrycznej (komplek-
sowej i rozdzielonej), gazu ziemnego,
oleju opałowego, usług pocztowych
oraz paliwa. Do tej pory dzięki

wspólnym zamówieniom publicznym
udało się zaoszczędzić ponad 150 mln
zł.
W obliczu gwałtownie rosnących cen
energii elektrycznej i gazu tegoroczne
metropolitalne wspólne zakupy okazały
się dużym sukcesem. Już wiadomo, że
ceny dostawy energii elektrycznej
w przyszłym roku wzrosną o ok. 30%,
podczas gdy w innych polskich samo-
rządach nawet o 70%.
Pierwszy raz samorządy miały możli-

wość wyboru, czy chcą kupować prąd w
ramach usługi kompleksowej (zakup
i dostarczenie energii) czy rozdzielonej
(osobno zakup i osobno dostarczenie).
Dodatkowo skorzystaliśmy z nowości,
która umożliwia dowolnemu dostawcy
sprzedawanie prądu na jednej komplek-
sowej fakturze, niezależnie od grupy ta-
ryfowej. Elementem optymalizującym
koszt zakupu energii było podjęcie szyb-
kiej decyzji o ogłoszeniu postępowania,
obserwując dynamiczne wzrosty cen
energii na Towarowej Giełdzie Energii -
mówi Mariusz Sadłowski, koordynator
ds. energetyki i środowiska OM G-G-S.
Kolejnym krokiem będzie szersza anali-
za parametrów dystrybucji w celu lep-
szego dostosowania taryf i mocy czyn-
nej i kompensacji mocy biernej.

W zależności od kategorii obiektu na
zakup rozdzielonej energii elektrycznej
zdecydowały się władze powiatu kar-
tuskiego, Żukowa, Chmielna i Somoni-
na. Do kompleksowego zakupu energii
elektrycznej przystąpiły władze Żuko-
wa, Chmielna i Przodkowa. W postępo-
waniu na dostawę gazu ziemnego biorą
udział Żukowo i Chmielno, a na wspólne
zakupy usług pocztowych zdecydowały
się władze powiatu kartuskiego, Żuko-
wa, Chmielna i Somonina. Gmina Żuko-
wo przystąpiła też do wspólnych zaku-
pów oleju opałowego. Wszystkie umo-
wy będą obowiązywały przez rok - do
końca grudnia 2022 r. Zapisy do grup za-
kupowych na kolejny rok odbędą się
w pierwszej połowie przyszłego roku.
Jedno duże zamówienie i silniejsza po-
zycja negocjacyjna z dostawcami powo-
dują, że uzyskiwane ceny są dużo niższe,
niż gdyby każda z gmin i jednostek robi-
ła przetargi samodzielnie. Ma to szcze-
gólne znaczenie teraz, gdy ceny np.
energii elektrycznej znacznie wzrosły,
a samorządy i podległe im jednostki
szukają oszczędności.

Info OMG G-G-S
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My wmetropolii

CZY WIESZ, ŻE

OM G-G-S to stowarzyszenie
59 gmin, miast i powiatów,
w których mieszka ponad
1,6 mln mieszkańców, Stowa-
rzyszenie działa od września
2011 roku.

Siedziba PCPR w Kartuzach, po wielu la-
tach, zyskała nowy blask dzięki remon-
towi I piętra, pomieszczeń biurowych

oraz klatki schodowej. Obecnie obiekt
w zdecydowanej większości spełnia wy-
mogi dostępności. Dostosowano po-
mieszczenia do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością ruchową (brak progów,
szerokie drzwi do pomieszczeń biuro-
wych). Dodatkowo część pomieszczeń
wyposażono w klimatyzację, oraz ser-
werownię, o co szczególnie zabiegali-
śmy. Wykonane prace stanowiły etap
wstępny do planowanego strategiczne-

go przedsięwzięcia - rozbudowy PCPR
i budowy łącznika między budynkami, z
windą, drugą klatką schodową i adapta-
cją pomieszczeń na I piętrze budynku.
Inwestycja pozwoli maksymalnie wyko-
rzystać posiadaną powierzchnię biuro-
wą, a tym samym zwiększyć komfort na-
szych klientów i pracy naszych urzędni-
ków.

Pięknieje siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
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Rynek pracy

Pomimo trwającej pandemii, w po-
wiecie kartuskim powstaje wiele no-
wych firm. W bieżącym roku do Powia-
towego Urzędu Pracy w Kartuzach
wpłynęło 238 wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, z czego dota-
cji udzielono 95 osobom. Początek pro-
wadzenia działalności obarczony jest
wieloma trudnościami, dlatego Powia-
towy Urząd Pracy od kilku lat włącza się
w działania w ramach obchodzonych
w listopadzie Pomorskich Dni Przedsię-
biorczości oraz Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości.
W ramach tego wydarzenia PUP

w Kartuzach przeprowadził spotkanie
on-line pn. Prowadzenie własnego biz-
nesu – jak sprostać wyzwaniu. Uczest-
niczyło w nim 66 osób prowadzących
działalność lub zamierzających rozpo-
cząć własny biznes. Do przeprowadze-
nia spotkania zaproszono osoby, które
mają już duże doświadczenie w prowa-
dzeniu własnego biznesu tj.:
Karol Wyszyński – youtuber, autor ka-

nału Szukam pracy, założyciel agencji
reklamowej - prowadził blok pod ha-
słem Początki działalności – błędy któ-
rych nie trzeba popełniać. Działalność,
zdaniem prelegenta, to duża dawka
stresu, a każda porażka powinna stano-

wić podstawę do wyciągania wniosków
i doskonalenia się. Bazując na własnych
doświadczeniach, zwrócił uwagę
uczestnikom między innymi na błędne
kalkulacje, brak koncentracji, źle zdefi-
niowany model biznesowy podkreślając
wagę komunikacji z otoczeniem i ko-
nieczność dobierania dobrych, rzetel-
nych doradców.
Grażyna Zalewska-Pawlisz – trener i

doradca biznesowy, prowadząca własną
firmę, wygłosiła prelekcję na temat Jak
budować pewność siebie w biznesie.
Uważa, że własna działalność to relacje,
poprzez które budujemy pewność sie-
bie. To ludzie tworzą biznes,
a każda współpraca powinna opierać się
na spójności, świadomości i autentycz-
ności.
Magdalena Więckowska – blogerka

Magdapisze.pl, prowadząca własną fir-
mę, w której zajmuje się copywri�n-
giem i wspieraniem przedsiębiorczych
kobiet w marke�ngu internetowym -
poprowadziła wykład pn. Prowadzenie
własnego biznesu z domu – czy może się
udać. Pandemia pokazała, że praca
zdalna czasem jest koniecznością. Pre-
legentka wskazała największe wyzwania
związane z pracą w domu. Podkreśliła,
że praca na własnych zasadach i ela-
styczność czasu może być pułapką, dla-

tego konieczne jest ustalanie sobie kon-
kretnego celu i harmonogramu.
Dodatkowo doradcy zawodowi Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
8 i 15 listopada przeprowadzili stacjo-
narne zajęcia dla osób bezrobotnych
pn. Kreatywność podstawą przedsię-
biorczości. Oprócz wykształcenia, to
kompetencje miękkie mają ogromne
znaczenie przy aktywnej postawie ży-
ciowej prowadzącej do przedsiębiorczo-
ści. W trakcie zajęć omawiano cechy po-
mocne przedsiębiorcy, zachęcano do
kreatywnej postawy życiowej. W spo-
tkaniach uczestniczyło łącznie 20 osób
bezrobotnych.
Promowanie przedsiębiorczości

wśród mieszkańców powiatu kartuskie-
go to główny cel Powiatowego Progra-
mu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywi-
zacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2021-2027. Powiatowy Urząd Pracy
w Kartuzach poprzez udzielanie wspar-
cia finansowego i organizację spotkań
aktywizująco-edukujących wspiera
mieszkańców powiatu kartuskiego za-
równo na etapie pomysłu jak i w rozwo-
ju już powstałej działalności gospodar-
czej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach promuje
przedsiębiorczość wśród mieszkańców powiatu

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach udzielił
przedsiębiorcom z powiatu kartuskiego 1584 dotacji branżo-
wych na kwotę prawie 8 mln zł (pomoc w ramach tarczy anty-
kryzysowej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników ob-
rotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
COVID-19).

Kształcenie ustawiczne w ramach środków Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego w formie kursu lub studiów podyplomo-
wych podjęło 26 pracodawców oraz 361 pracowników firm
powiatu kartuskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
wydatkował na ten cel ponad pół miliona złotych.

Zatrudnianie cudzoziemców w powiecie kartuskim
W okresie od stycznia do listopada 2021 roku, zarejestrowano 5657 oświadczeń o powierzeniu wykony-
wania pracy cudzoziemcom.
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Mieszkańcy powiatu dla Niepodległej
Kultura

Uroczystości uczczenia święta Nie-
podległości w powiecie kartuskim tra-
dycyjnie rozpoczęły się mszą świętą
w kartuskiej kolegiacie pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny. Następnie licznie zgromadzone

poczty sztandarowe i delegacje
różnych instytucji i organizacji pro-
wadzone przez orkiestrę Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Kartu-
zach, przemaszerowały pod po-
mnik Matki Boskiej Królowej Koro-
ny Polskiej. Gdzie przy pomniku
złożono kwiaty, a zebrani wysłu-
chali przemówienia Starosty Kartu-
skiego Bogdana Łapy: Prawdziwy
patriotyzm to przede wszyst-
kim szacunek do drugiego człowie-

ka, niezależnie od różnicy poglądów,
stylu życia czy koloru skóry. Możemy i
powinniśmy jednoczyć się „pod biało-
czerwoną” w imię demokratycznych i
patriotycznychwartości. Niech najwięk-
sze autorytety w historii Polski ostatnie-

go stulecia – Józef Piłsudski, Stefan Wy-
szyński i Karol Wojtyła - będą dla nas
drogowskazem, synonimem miłości
bliźniego i Ojczyzny, wzorem roztropno-
ści i troski o trwałość wspólnoty naro-
dowej i ludzkiej.

Kończąc Starosta podkreślił, że Świę-
to Niepodległości to dzień, w któ-
rym czcimy pamięć naszych przodków,
pamiętając o korzeniach wolności.

Dalsza część obchodów przeniosła się
na kartuski Rynek, gdzie odbył się kon-
cert zespołu wokalnego Cappelli Geda-
nensis i wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych.

Na zakończenie na wszystkich czekała
grochówka.
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Bezpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu.
Dlaczego warto skorzystać?

Pomoc prawna

Kto może skorzystać z pomocy w na-
szych punktach?
System nieodpłatnej pomocy praw-

nej i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego jest obecnie ze wszech
miar dostępny. W celu skorzystania
z porady wystarczy złożyć oświadcze-
nie, że nie jesteśmy w stanie pokryć
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Dodatkowo, z porad mogą korzystać
również prowadzący jednoosobowe
działalności gospodarcze, o ile w ciągu
ostatniego roku nie zatrudniali pracow-
ników.
Jaką pomoc mogą uzyskać klienci

w punktach pomocy prawnej, a z jaki-
mi sprawami muszą się udać do ko-
mercyjnych kancelarii?
Zakres świadczonych usług w na-

szych punktach jest bardzo szeroki.
Klienci uzyskują informacje o obowią-
zującym stanie prawnym oraz ich
uprawnieniach i obowiązkach. W ra-
mach porady wskazujemy także różne
rozwiązania problemu prawnego i po-
magamy w sporządzeniu projektu pi-
sma.
Z komercyjnych usług kancelarii

prawnych warto skorzystać w przypad-
ku konieczności sporządzenia pisma
procesowegow toczącym się już postę-
powaniu sądowym. Prawnicy w punk-
tach nie mają możliwości zapoznania
się ze zgromadzoną w toku sprawy do-
kumentacją, wobec czego lepszym roz-
wiązaniem może okazać się skorzysta-
nie z usług profesjonalnego pełnomoc-
nika - adwokata lub radcy prawnego -
który będzie nas reprezentował przed
sądem. Jeżeli nie stać nas na ustano-
wienie takiego pełnomocnika, możemy
złożyć wniosek o jego ustanowienie
z urzędu. Jeżeli sąd uwzględni nasz
wniosek, nie będziemy ponosić kosz-
tów jego wynagrodzenia. Pomoc w
sporządzeniu takiego wniosku również
można uzyskać w naszych punktach.
W powiecie kartuskim z poradnic-

twa obywatelskiego i mediacji wciąż
korzysta niewielu mieszkańców, czy
może Pan wyjaśnić jakimi sprawami
zajmuje się poradnictwo obywatelskie

i dlaczego warto korzystać z takiej for-
my pomocy?
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-

skie i nieodpłatna mediacja weszły do
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
dwa lata temu.
Można powiedzieć, że poradnictwo

obywatelskie jest usługą komplekso-
wą. Koncentruje się na analizie sytuacji
klienta i przedstawieniu szerokiego wa-
chlarza rozwiązań, nie tylko na gruncie
prawnym. Doradca zapewnia długofa-
lowe wsparcie w rozwiązaniu proble-
mu. Poradnictwo obywatelskie zawiera
w sobie dodatkowo element edukacyj-
ny.
Jednym z często wskazywanych spo-

sobów rozwiązania problemu jest nie-
odpłatna mediacja. Polega ona na wy-
pracowaniu satysfakcjonującego spo-
sobu rozwiązania sporu dla wszystkich
stron. Rozmowy prowadzi mediator -
bezstronna i neutralna osoba trzecia,
który wspiera komunikację, łagodzi
ewentualne napięcia lub stres i poma-
ga w osiągnięciu porozumienia. To, co
może nam się nie udać podczas samo-
dzielnej rozmowy, jest łatwiejsze do
osiągnięcia z pomocą mediatora. Ugo-
da zawarta przed mediatorem, po jej
zatwierdzeniu przez sąd, mamoc praw-
ną orzeczenia sądowego. Pozwala to na
zaoszczędzenie zarówno czasu, jak
i kosztów związanych ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Na koniec warto przypomnieć, że

nieodpłatna pomoc prawna, nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie i nie-
odpłatna mediacja - jak same nazwy
wskazują - są dla klientów całkowicie
bezpłatne.
Stowarzyszenie OVUM prowadzi

także edukację prawną dla mieszkań-
ców powiatu kartuskiego. Czy może
Pan przybliżyć w jakiej formie ją pro-
wadzicie i jak można z niej skorzystać?
Prowadzimy różnorodne działania

z zakresu edukacji prawnej. Zacznijmy
od internetu. Na naszym kanale YouTu-
be, dostępnym pod adresem h�ps://
youtube.com/StowarzyszenieOVUM,
opublikowaliśmy dotychczas ok. 150

filmów edukacyjnych - i regularnie do-
dajemy nowe. Poruszane tematy sta-
nowią odpowiedzi na często zadawane
pytania, przedstawiają informacje
prawne i zmiany w przepisach oraz po-
ruszają interesujące zagadnienia z za-
kresu praw i obowiązków obywatel-
skich. Filmy dostępne są również na
naszym profilu na Facebooku pod ad-
resem h�ps://facebook.com/stowa-
rzyszenie.ovum, gdzie można znaleźć
również innemateriały edukacyjne. Kil-
kukrotnie w ciągu roku organizujemy
webinaria, w trakcie których nasi spe-
cjaliści na żywo odpowiadają na pyta-
nia uczestników. Zapraszamy także na
naszą stronę internetową h�ps://ovu-
m.org.pl. W tym roku przygotowaliśmy
m.in. informatory edukacyjne dotyczą-
ce praw pacjenta i sporządzenia testa-
mentu własnoręcznego.
Dodatkowo organizujemy dla miesz-

kańców powiatu kartuskiego szkolenia
z zakresu edukacji prawnej - w formie
stacjonarnej lub zdalnej. Tematyka pro-
wadzonych szkoleń jest dobierana
w zależności od potrzeb i zaintereso-
wań odbiorców, którymi najczęściej są
seniorzy i młodzież. Nasza oferta szko-
leniowa jest bardzo bogata, warto
wspomnieć chociażby o najpopular-
niejszych modułach tematycznych
tj. prawie spadkowym, prawach pa-
cjenta, prawach konsumenta, prawach
pokrzywdzonego, cyberprzemocy
i mowy nienawiści, prawie konstytucyj-
nym, prewencji przestępstw i handlu
ludźmi. Jeżeli ktoś z naszych czytelni-
ków jest zainteresowany zorganizowa-
niem takiego szkolenia, prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem
58 350-15-15 lub mailowy pod adrese-
m: biuro@ovum.org.pl.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

W2016 roku w całej Polsce uruchomiono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, a w 2019 r. dodatkowo punkty poradnictwa obywa-
telskiego i mediacji. Ich organizację i odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie powierzono powiatom. W powiecie kartuskim
działa sześć punktów pomocy, w których rocznie udzielanych jest ponad tysiąc porad (wykaz punktówwraz z adresami zamieszczamy
na stronie 24). O tym, jaką pomoc można uzyskać w punktach rozmawiamy z radcą prawnym i doradcą obywatelskim
Piotrem Lewko - Prezesem Stowarzyszenia OVUM, któremu Zarząd Powiatu Kartuskiego powierzył prowadzenie trzech punktów po-
mocy.
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HCV został zidentyfikowany stosunko-
wo niedawno, bo dopiero w 1989 r. To
groźny wirus wywołujący zapalenie wą-
troby typu C (WZW C), który u niektó-
rych chorych prowadzi do marskości czy
raka wątroby. Szacuje się, że w Polsce
nosicielami HCV może być nawet
700 tys. osób, z których większość nie
jest świadoma zakażenia. Przebieg
WZW typu C jest u większości bezobja-
wowy przez wiele lat, a tocząca
się choroba podstępnie uszka-
dza wątrobę.
Do tej pory nie została wyna-

leziona szczepionka chroniąca
przed zachorowaniem, jednak
dostępne nowoczesne metody
leczenia pozwalają na całkowite
wyeliminowanie wirusa z orga-
nizmu u większości chorych.
Dlatego tak ważne jest wykony-
wanie badań przesiewowych w
celu wykrycia zakażenia HCV.
Podstawowym badaniem po-
zwalającym na wstępne wykry-
cie obecności wirusa jest ozna-
czenie we krwi przeciwciał anty-
HCV. Dodatni wynik testu nie
oznacza jeszcze choroby. Może
świadczyć o tym, że byliśmy za-
każeni, ale organizm sam pokonał wiru-
sa. W takiej sytuacji konieczna jest jed-
nak wizyta u lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej po skierowanie do spe-
cjalisty chorób zakaźnych, który zleci
dalszą diagnostykę. Drugi etap badań
polega na oznaczeniu metodami mole-
kularnymi materiału genetycznego wi-
rusa (HCV RNA), w tym określenie ge-
notypu i podtypu.

Główną drogą transmisji wirusa jest
krew. Do większości zakażeń wirusem
HCV dochodzi w wyniku naruszenia cią-
głości tkanek, w szczególności w trakcie
drobnych zabiegów medycznych (iniek-
cji, pobrań krwi, usuwania znamion, za-
biegów stomatologicznych oraz zabie-
gów upiększających) wykonywanych
z naruszeniem procedur higieniczno-sa-
nitarnych. Każdy może zostać zakażony

wirusem HCV, a do grup szczególnego
ryzyka zaliczają się osoby:
– korzystające z zabiegów upiększają-
cych (kolczykowanie, tatuaż),
– zażywające narkotyki drogą dożylną,
– mające ryzykowne kontakty seksual-
ne,
– które miały przetaczaną krew lub
preparaty krwiopochodne przed 1992
rokiem

– zakażone HIV,
– chore na hemofilię,
– z przebytymWZW typu B,
– które były hospitalizowane,
– u których kiedykolwiek w przeszłości
wykryto nawet nieznacznie przekracza-
jący górną granicę normy poziom enzy-
mów wątrobowych,

– korzystające ze wspólnych przy-
borów kosmetycznych i szczote-
czek do zębów,
– osoby, u których zostały wykona-
ne zabiegi chirurgiczne (np. usuwa-
nie znamion, usuwanie zęba), diali-
zy, badania endoskopowe, iniekcje,
pobieranie krwi.
Samorząd Powiatu Kartuskiego

realizuje już drugą edycję progra-
mu profilaktyki zakażeń HCV w ra-
mach, którego mieszkańcy mogą
skorzystać z bezpłatnych badań na
obecność wirusa HCV. W tym celu
należy zgłosić się do jednego
z punktów pobrań Diagnostyki SA
w Kartuzach, Żukowie lub Sierako-
wicach.
Badania skierowane są do osób

w wieku 18-65 lat zameldowanych
na terenie powiatu kartuskiego. W tym
roku można było z nich skorzystać do 10
grudnia. Kolejne rozpoczną się 3 stycz-
nia i będą wykonywane do 9 grudnia.
Realizowane są w ramach Programu
profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkań-
ców powiatu kartuskiego na lata
2020-2022, który jest finansowany z bu-
dżetu Powiatu Kartuskiego.

Wirus HCV cichym zabójcą
Zdrowie

Darmowe szczepienia na grypę
Od 23 listopada 2021 r. wszystkie oso-
by, które ukończyły 18 lat mogą skorzy-
stać z bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie. Wystarczy zgłosić się do wybra-
nego punktu szczepień należy wypełnić
dedykowane oświadczenie, a następnie
udać się do lekarza, który zakwalifikuje
do zabiegu. Mapa punktów szczepień
przeciwko grypie dostępna jest na stro-
nie internetowej: h�ps://pacjent.go-
v.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.
Na szczepienie powinny zgłaszać się
osoby, u których nie występują objawy
ostrej infekcji oraz wysokiej gorączki.
Szczepienia będą wykonywane do dnia
31 marca 2022 r., lub wyczerpania zapa-

sów.
Szczepionka wzmacnia odporność or-
ganizmu chroniąc nas przed zachorowa-
niem na grypę, powikłaniami a nawet
zgonem. Zachorować na grypę może
każdy, ale szczególnie ciężko przecho-
dzą grypę:
– osoby powyżej 65. roku życia,
– dzieci poniżej 5. roku życia,
– kobiety w ciąży,
– osoby z nadwagą/otyłością,
– osoby z przewlekłymi chorobami:
serca, płuc, niedoborami odporności
(np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą,
zastoinową niewydolnością serca.
Żeby chronić siebie oraz swoich

bliskich przed grypą, należy:
– zaszczepić się,
– często myć ręce,
– kichać w chusteczki lub w zgięcie
łokciowe tak, aby nie przenosić wy-
dzieliny na dłonie, którymi często
dotykamy twarzy,

– unikać przebywania w zatłoczonych
miejscach (szczególnie w czasie na-
silenia sezonu grypowego),

– unikać dotykania oczu, nosa i ust
rękami, którymi dotykaliśmy np.
klamki, poręczy, czy też pieniędzy,

– pozostać w domu w przypadku ob-
jawów choroby.
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Powiat kartuski
został uznany za strefę
szczególnie narażoną
na wystąpienie grypy
ptaków i afrykańskiego
pomoru świń. O tym
jak ważne są działania
prewencyjne wszyst-
kich hodowców drobiu
i świń oraz jakie konse-
kwencje będzie miało
rozprzestrzenianie się
grypy ptaków i ASF roz-
mawiamy z Powiato-
wym LekarzemWetery-
narii Jolantą Grotkow-
ską.
Na terenie powiatu

kartuskiego znajduje
się 292 miejsc komercyjnego utrzymy-
wania drobiu oraz około 1700 hodowli
przyzagrodowych, 1000 stad trzody
chlewnej, a także przedsiębiorstwa
związane z chowem i hodowlą drobiu
i świń. Uciążliwości i restrykcje w przy-
padku wystąpienia choroby nawet
w najmniejszym stadzie (gospodarstwie
przyzagrodowym) będą miały ogromne
konsekwencje dla wszystkich mieszkań-
ców, producentów trzody chlewnej,
drobiu i jaj, dodatkowo negatywnie
wpłyną na efekty ekonomiczne przed-
siębiorstw zajmujących się ubojem,
przetwórstwem i eksportem mięsa.
W przypadku potwierdzenia w stadzie
Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków lub
Afrykańskiego Pomoru Świń - zostanie
wdrożone postępowanie polegające na
zabiciu i utylizacji chorych zwierząt,
dodatkowo przeprowadzona zostanie
dezynfekcja w ognisku choroby.
Na terenie przyległym zostaną wyzna-
czone obszary zapowietrzone i zagrożo-
ne, co wiąże się z obostrzeniami w prze-
mieszczaniu samego drobiu lub świń,
wytworzonych produktów oraz innych
gatunków zwierząt. W chwili obecnej
na terenie powiatu jest duże ryzyko
wystąpienia powyższych chorób zakaź-
nych. Dlatego najważniejsze są działa-
nia prewencyjne - wdrożenie i respekto-
wanie zasad bioasekuracji w hodow-
lach. Nie mniej ważna jest świadomość
hodowców oraz uczciwe praktyki han-
dlowe i hodowlane.
Dlaczego Powiatowy Inspektorat

Weterynarii zdecydował się na objęcie
powiatu kartuskiego strefą szczególnie
zagrożoną wystąpieniem wysoce zja-
dliwej grypy ptaków i z czym to się
wiąże dla hodowców drobiu?

Przeprowadziliśmy analizę ryzyka.
Wzięliśmy pod uwagę aktualny poten-
cjał szerzenia się HPAI, zagęszczenie
hodowli komercyjnych i przyzagrodo-
wych, ilość i potencjał rzeźni drobiu
i zakładów pakowania jaj, przywóz
piskląt z innych Państw Unii Europej-
skiej, uwarunkowania geograficzne
i klimatyczne (migracja dzikich ptaków,
lokalizacja siedlisk i miejsc żerowania)
oraz intensywność przemieszczania
ludzi. Konsultowaliśmy z producentami
mięsa drobiowego oraz jaj. Na tej pod-
stawie wydano rozporządzenie - akt
prawa miejscowego - w sprawie zarzą-
dzenia nakazów i zakazów obowiązują-
cych osoby utrzymujące drób. Hodowcy
są zobowiązani do przestrzegania
zasad, które zwiększają poziom zabez-
pieczenia stad przed wniknięciem wiru-
sa.
Jakie działania prewencyjne mogą

podjąć hodowcy drobiu i świń, aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy
ptaków i ASF?
Działania prewencyjne to przede

wszystkim zweryfikowanie zasad bio-
asekuracji we wszystkich miejscach
utrzymywania zwierząt, a w szczególno-
ści utrzymanie czystości i prowadzenie
dezynfekcji, ograniczenie kontaktu dro-
biu i świń z osobami postronnymi oraz
kupowanie zwierząt do hodowli wyłącz-
nie od sprawdzonych, legalnych
dostawców. W przypadku drobiu ważne
jest telefoniczne zgłaszanie, powiato-
wemu lekarzowi weterynarii, miejsc
utrzymywania drobiu, tak byśmy posia-
dali informację gdzie znajdują się zwie-
rzęta z gatunków wrażliwych. W odnie-
sieniu do trzody chlewnej istotne jest
terminowe i rzetelne zgłaszanie zdarzeń

do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Natychmia-
stowe i świadome
działania prewencyjne
są konieczne, niestety
potwierdza się kolej-
ne ogniska zarówno
HPAI jaki i ASF-u,
a więc zagrożenie dla
naszego powiatu jest
realne.
Rozprzestrzenianiu

się chorób zakaźnych
zapobiegają szczepie-
nia. W Polsce w tym
roku wykryto kilka
przypadków wściekli-
zny u lisów. Czy w

powiecie kartuskim mieszkańcy
wywiązują się z obowiązku szczepień
swoich psów przeciwko wściekliźnie ?
Wścieklizna jest niebezpieczną cho-

robą, na którą nie ma leku i która
w przypadku rozwinięcia się kończy się
zgonem. W Polsce obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko
wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3.
miesiąca życia. Dodatkowo zaleca się
szczepienia kotów, zwłaszcza tych
wychodzących na zewnątrz. Comie-
sięcznie otrzymujemy informacje
z terenu ile psów zostało zaszczepio-
nych. W mojej ocenie spora grupa wła-
ścicieli bagatelizuje ten obowiązek.
Pamiętajmy, że niedopełnienie obo-
wiązku szczepienia może skutkować
grzywną w wysokości do 500 złotych.
Weryfikacji szczepień dokonujemy pod-
czas wykonywanych kontroli urzędo-
wych. Często dowiadujemy się o braku
szczepień kiedy pies pokąsa człowieka.
Wtedy pojawia się wielki niepokój gdyż
wirus wścieklizny przenosi się poprzez
kontakt śliny zakażonego zwierzęcia
z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową
(pogryzienie). W przypadku braku
szczepień nie można wykluczyć takiej
możliwości tym bardziej, że w Polsce
stwierdzane są pojedyncze zachorowa-
nia zwierząt domowych. Roznosicielem
wścieklizny jest lis rudy. Na terenie
naszego powiatu przez wiele lat prowa-
dzono akcje zrzutów szczepionek na
tereny leśne.
Aktualnie prowadzone badania

potwierdzają skuteczność prowadzo-
nych działań.
Dziękuję bardzo za rozmowę

O chorobach zakaźnych wśród zwierząt -
rozmawiamy z Powiatowym LekarzemWeterynarii

Zdrowie
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Po raz dwudziesty trzeci odbył się
Powiatowy Konkurs Piękna Wieś,
w którym oceniane są dwie kategorie:
zagroda rolnicza (dotyczy indywidual-
nych gospodarstw rolnych) i wieś - z wy-
łączeniemwsi gminnych. Celem konkur-
su jest promowanie rozwiązań służą-
cych zachowaniu walorów kulturowych
i przyrodniczych, harmonijne połącze-
nie tradycji i nowoczesności w krajobra-
zie wiejskim. Istotna jest również akty-
wizacja lokalnej społeczności, integra-
cja środowiska wiejskiego oraz kreowa-
nie wspólnej wizji rozwoju swojej małej
ojczyzny. W bieżącym roku, z uwagi na
pandemię, Komisja Konkursowa doko-
nała oceny wsi i zagród na podstawie
nadesłanych opisów oraz prezentacji i
zdjęć. W konkursie uczestniczyło 8 za-
gród rolniczych i 7 wsi. Warto dodać,
że w etapie powiatowym biorą udział

zwycięzcy w swoich gminach.
Na szczeblu powiatowym konkurs or-

ganizowany jest przez Starostę Kartu-
skiego, głównego organizatora, powo-
łującego Komisję Konkursową, przy
współpracy z Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego i Pomorską Izbą Rolniczą.
Komisja obradowała w dniu 12 lipca.
W kategorii wieś:

1. miejsce wieś Glincz, gmina Żukowo,
2. miejsce wieś Kożyczkowo, gmina

Chmielno,
3. miejsce wieś Kamieniecki Młyn,

gm. Sierakowice, oraz wyróżnienie -
wieś Borucino, gmina Stężyca.

Natomiast w kategorii zagroda kolej-
ność była następująca:
1. miejsce gospodarstwo Genowefy

i Tadeusza Kupperów z miejscowo-
ści Szymbark-Kolano, gmina Stęży-
ca,

2. miejsce gospodarstwo Krzysztofa
Hoppe z miejscowości Nowy
Tuchom, gmina Żukowo,

3. miejsce gospodarstwo Andrzeja
Bielińskiego z miejscowości Kożycz-
kowo-Rzym, gmina Chmielno. Po-
nadto, wyróżniono gospodarstwo
Grażyny i Edwarda Grothów, z
miejscowości Bursztynik, gmina
Przodkowo.

Na kartuskim rynku odbyła się kolej-
na cykliczna impreza, której współorga-
nizatorem był Starosta Kartuski.
W sobotę 25 września odbyły się
XV Kartuskie Targi Produktów Ekolo-
gicznych. Celem tego przedsięwzięcia
było promowanie lokalnych gospo-
darstw ekologicznych oraz edukowanie
społeczeństwa o walorach żywności
produkowanej metodami naturalnymi.

Przy okazji można było zaopatrzyć się w
zdrową i smaczną żywność ekologiczną
produkowaną przez naszych rolników,
w tym sery, wędliny, soki, ponadto mio-
dy, owoce i warzywa. Nowością były ko-
smetyki produkowane na bazie tylko
naturalnych składników. Była to rów-
nież okazja do uhonorowania laure-
atów powiatowego konkursu Piękna
Wieś 2021.

23 września odbyło się doroczne spo-
tkanie Starosty Kartuskiego z nadleśni-
czymi Lasów Państwowych, których za-
sięg działania obejmuje Powiat Kartuski
oraz z przedstawicielami Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdań-
sku. Spotkanie poświęcone było omó-
wieniu zagadnień związanych z realiza-
cją nadzoru nad lasami niestanowiący-
mi własności Skarbu Państwa, który
nadleśniczowie sprawują w imieniu Sta-

rosty Kartuskiego, na mocy zawartych
porozumień. Przedmiotem rozmów
były również kwes�e związane z wypła-
tą środków, z przeznaczeniem na
uprzątnięcie zniszczonych w wyniku na-
wałnicy z 2017 roku drzewostanów le-
śnych. Jak oceniono, pomimo tak du-
żych powierzchni prace te przebiegły
dość sprawnie, a do właścicieli lasów w
naszym powiecie trafiło blisko milion
sto tysięcy złotych ze środków przekaza-

nych na ten cel przez Dyrektora Gene-
ralnego Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasów Państwowych. Obecnie
ze środków budżetu Państwa, będących
w dyspozycji Wojewody Pomorskiego,
można ubiegać się o dotacje na odtwo-
rzenie zniszczonych drzewostanów le-
śnych. Wszystkie te zadania realizuje
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska.

już od 23 lat wsie w powiecie
kartuskim oraz właściciele go-
spodarstw walczą o miano
najpiękniejszych w konkursie
Piękna Wieś.

CZY WIESZ, ŻE

Jak minął rok

29 października w Kaszubskim Cen-
trum Kultury w Kartuzach odbyła się
konferencja adresowana do rolników
oraz instytucji i środowisk związanych z
rolnictwem. Współgospodarzami tego
wydarzenia byli: Starosta Kartuski we
współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego Oddziałem Regio-
nalnym w Gdańsku oraz Burmistrzem
Kartuz. W trakcie konferencji występo-
wało szereg prelegentów m. in. z Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego. Słuchacze dowiedzieli się, jakie
wyzwania i perspektywy stają przed
polskim rolnictwem oraz jakie są możli-
wości pozyskania środków na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wyniki powiatowego konkursu Piękna Wieś

Nadzór nad lasami tematem spotkania nadleśniczych ze Starostą

Targi produktów ekologicznych w Kartuzach

Konferencja środowisk rolniczych
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CZY WIESZ, ŻE

w ciągu ostatniego roku Ewi-
dencja Gruntów i Budynków
Wydziału Geodezji zarejestro-
wała ponad 35 000 spraw.

Inwestujemy, rozwijamy, zmieniamy powiat na lepsze!

6 września nastąpiło otwarcie nowej
hali sportowej w Przodkowie. Po dwu-
letniej budowie placówka doczekała się
pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
Przy szkole stanęła sala o łącznej po-

wierzchni użytkowej 1 440 m2. Jest tu
boisko o wymiarach 30 x 20,5 m, na an-
tresoli znajduje się widownia zdolna po-
mieścić ok. 170 osób. Budynek wyposa-
żony jest też w przebieralnię z natryska-
mi i toaletami, pomieszczenie trener-
skie oraz dwie mniejsze sale. Powstał
też łącznik między obiektem a szkołą.
Wartość całego zadania wyniosła po-

nad 7,2 mln złotych, z czego Powiat Kar-
tuski —główny inwestor, pozyskał dofi-
nansowanie w wys. 1,9 mln złotych z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach Programu Sportowa Polska.
Pierwszy etap tj. roboty do stanu suro-
wego wykonała firma Elwoz, a roboty

budowlane wykończeniowe firma ECO-
ZET.
Zakończono budowę ronda w Leźnie
Dobiegła końca realizacja jednej z dłu-

go wyczekiwanych przez mieszkańców
inwestycji drogowych, ronda na skrzy-
żowaniu Alei Lipowej i ulicy Jarzębino-
wej w Leźnie . Zadanie pochłonęło pra-
wie 2,3 mln złotych.
Wykonane prace objęły m.in. rozbiór-

kę nawierzchni, roboty ziemne, niwela-
cję terenu oraz położenie nowej na-
wierzchni. Wybudowano kanalizację,
przebudowano wodociąg, dodatkowo
przy rondzie zainstalowano oświetle-
nie.
Na realizację inwestycji pozyskano

dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wys. ponad 951 tys. zł
oraz z budżetu gminy Żukowo w kwocie
300 tys. zł. Ze swojego budżetu Powiat

Kartuski na budowę ronda wydał pra-
wie 1,1 mln złotych.
Remonty dróg powiatowych
W 2021 roku w związku z otrzyma-

niem dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg przeprowadzo-
no remonty następujących dróg powia-
towych: nr 1930 G odcinek Lniska - Nie-
stępowo długości 5,79 km, nr 1925 G
odcinek Wyczechowo - Pstra Suka dłu-
gości 1,9 km, nr 1907 G odcinek Proko-
wo - Kartuzy długości 3,89 km, nr 1905
G Dzierżążno - Szpital - Dzierżążno dłu-
gości 0,97 km, nr 1416 G odcinek Cze-
czewo - Miszewo długości 3,84 km, nr
1923 G odcinek Ostrzyce - Goręczyno
długości 3,8 km.
Wartość robót budowlanych remon-

towych dróg wynosiła prawie 7,5 mln
zł, przy dofinansowaniu o wartości po-
nad 5 milionów zł.

Jak minął rok

Wydział Geodezji jest największym
wydziałem Starostwa. W jego struktu-
rze organizacyjnej wyodrębniono trzy
referaty: Ośrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej (ODGiK), Ewi-
dencję Gruntów i Budyn-
ków (EGiB) oraz Referat
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej (RUDP). Każdy
z wymienionych referatów
ma ściśle przypisane zada-
nia oraz procedury realiza-
cji poszczególnych spraw,
które w połączeniu ze
sprawnym przepływem
informacji wewnątrz wy-
działu, tworzą czytelny
i przyjazny dla klientów
obraz urzędu.

Od 2004 roku prowa-
dzone są prace nad inten-
syfikacją procesu informa-

tyzacji zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego oraz sukcesywnie wprowadza-
my dla klientów Wydziału tzw. e-usługi
(portale internetowe: Geodety, Rzeczo-
znawcy, Interesanta, Narady Koordyna-
cyjnej, Projektanta, Komornika, Mapo-
wy), dające komfort załatwiania spraw
bez konieczności wizyty w urzędzie.
Proces doskonalenia powyższych funk-
cjonalności i narzędzi odbywa się przy
udziale klientów korzystających z e-
usług, którzy mogą zgłaszać problemy,

uwagi oraz proponować usprawnienia.
Rosnącą inwestycyjność na obszarze

powiatu kartuskiego można zaobser-
wować poprzez ogromny wzrost ilości
spraw rejestrowanych w Wydziale Geo-
dezji (wskaźniki poniżej).
Postępujący proces informatyzacji

oraz e-usługi pozwalają na terminową
i płynną obsługę klientów wydziału po-
mimo dynamicznego wzrostu ilości
spraw. Skuteczność działań podjętych
przez wydział geodezji szczególnie do-

ceniano w czasie pan-
demii, kiedy wydział
pracował bez przerwy,
a dokumentacja trafia-
ła do wnioskodawców
drogą elektroniczną
lub pocztową, bez
zbędnego narażania
klientów i pracowni-
ków. Dobre praktyki
i rozwiązania uspraw-
niające działanie wy-
działu geodezji będą
sukcesywnie kontynu-
owane.

Geodezja liderem procesu informatyzacji

RUDP - ilość uzgodnień PODGiK - ilość zgłoszeń prac geodezyjnych EGIB - ilość spraw
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Rok 2021 pozwolił na realizację w
powiecie kartuskim ogromnego przed-
sięwzięcia społecznego pn. Zintegrowa-
ny system usług społecznych Powiatu
Kartuskiego - POKOLENIA w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada objęcie wsparciem

seniorów, wychowanków pieczy zastęp-
czej oraz rodzin, w których występuje
niepełnosprawność.
W zakresie działań skiero-

wanych do seniorów powoła-
no Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Żukowie, ponadto
działalność rozpoczęło 11 Klu-
bów Seniora w gminach: Żu-
kowo, Somonino, Sulęczyno i
Chmielno. W prowadzonych
zajęciach uczestniczy łącznie
250 seniorów. Zarówno na
uniwersytecie jak i w kubach
seniora odbywają się szkole-
nia i wykłady obejmujące sze-
roki przekrój tematyczny, od

zajęć związanych z animacją środowi-
skową, profilaktyką zdrowotną po
warsztaty artystyczne i kulinarne na
różnego rodzaju wyjazdach do kina, te-
atru lub na basen, kończąc.
Niebawem w ramach działań skiero-

wanych do seniorów powołana zosta-
nie również Powiatowa Rada Seniorów
składająca się z przedstawicieli wszyst-
kich gmin powiatu.
Do szerokiego zakresu działań po-

święconych seniorom należą także te

służące poprawie stanu zdrowia
tj. mobilne usługi opiekuńcze oraz usłu-
gi wytchnieniowe dla opiekunów fak-
tycznych.
Dodatkowo dzięki środkom z projektu

działalność wznowił funkcjonujący przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Kartuzach Klub Młodzie-
żowy, który pomaga wycho-
wankom pieczy zastępczej
przygotować się do samo-
dzielnego, dorosłego życia.
Projekt ten będzie realizo-

wany do końca czerwca
2023 roku.
Wartość całego projektu

stanowi kwotę ponad
10 mln zł, w tym dofinanso-
wanie 9 mln 662 tys. zł.

w ostatnim roku Wydział Roz-
woju Inwestycji Remontów
i Zamówień Publicznych pozy-
skał prawie 50 milionów zło-
tych z funduszy zewnętrznych.

CZY WIESZ, ŻE

Jak minął rok

Aktywni mieszkańcy powiatu

Rok 2021 był kolejnym, w którym re-
alizowały się projekty skierowane do
mieszkańców powiatu kartuskiego
w zakresie aktywizacji społeczno – za-
wodowej. W tej dziedzinie od 2019 roku

Powiat realizuje w ramach RPO WP na
lata 2014-2020, współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego
dwa projekty pn. Aktywizacja społecz-
no – zawodowa mieszkańców Powiatu
Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
– edycja II oraz Akademia Aktywności.
Oba wdrażane są w duchu partnerstwa
lokalnego z samorządami gminnymi
i organizacjami pozarządowymi.
Do chwili obecnej z działań zaplano-

wanych w projektach skorzystało ponad

220 osób bezrobotnych.
Uczestnicy projektówmają możliwość

udziału w zajęciach z zakresu aktywiza-
cji społeczno – zawodowej. Obejmują
one między innymi udział w kursach,
szkoleniach i stażach zawodowych
a także wsparcie psychologa, doradcy
zawodowego, trenera pracy czy prze-
wodnika rozwoju osobistego. W efekcie
tych działań na chwilę obecną 66 osób
podjęło zatrudnienie.
Realizacja projektów trwać będzie

również w roku 2022. Zapraszamy do
udziału.

Zintegrowany system usług społecznych powiatu
kartuskiego - POKOLENIA
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Przed powstaniem powiatów wyda-
wanie praw jazdy oraz sprawy związane
z rejestracją pojazdów odbywały się
w urzędach gmin z wyjątkiem gminy
Kartuzy, którą obsługiwał Urząd Rejono-
wy. W 2004 r. na mocy ustawy wydziały
komunikacji znajdujące się w gminach
zostały przeniesione do Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach. Istotną rolę
w pracy wydziału odegrało powstanie
w 2004 roku systemu informatycznego
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców obejmującego dane i informa-
cje o pojazdach, ich właścicielach oraz
osobach posiadających uprawnienia do
kierowania pojazdami. Wydział Komu-
nikacji zajmuje się obsługą spraw z za-
kresu: praw jazdy, rejestracji po-
jazdów, nadzoru nad ośrodkami
szkolenia kierowców, nadzoru
nad stacjami kontroli pojazdów,
transportu drogowego, wydawa-
nia pozwoleń na kierowanie po-
jazdami uprzywilejowanymi, za-
rządzania ruchem na drogach po-
wiatowych i gminnych i wydawa-
nia kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych. Obecnie Sta-
rosta prowadzi nadzór nad 24
stacjami kontroli pojazdów oraz

19 ośrodkami szkolenia kierowców.
Komunikację zbiorową na terenie po-

wiatu obsługują przewoźnicy komercyj-
ni oraz operatorzy w ramach publiczne-
go transportu zbiorowego, który doto-
wany jest przez Wojewodę Pomorskie-
go w ramach Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych oraz z budżetu
Powiatu Kartuskiego.
W 2021 roku przewoźnicy komercyjni

obsługiwali 22 linie autobusowe.
W ramach transportu publicznego,

którego organizatorem jest Powiat Kar-
tuski w 2021 r. funkcjonowało sześć linii
na trasach:
1. Szopa-Mirachowo-Kartuzy-Szopa,
2. Kartuzy-Garcz-Zawory-Kartuzy,
3. Kartuzy-Stężyca-Szymbark-Ostrzy-

ce-Kartuzy,
4. Żukowo-Kobysewo-Przodkowo-Pę-

powo-Żukowo,
5. Sulmin-Widlino-Żukowo-Kartuzy-

Sulmin (od stycznia 2022 r. zlikwi-
dowana ze względu na znikome za-

interesowanie),
6. Kartuzy-Przodkowo-Czeczewo-

Tokary (zostanie niebawem prze-
dłużona do Banina, jej przebieg
obejmie trasę: Kartuzy-Pomieczyń-
ska Huta-Przodkowo-Czeczewo-
Tokary-Banino)

Uchwałą Rady Powiatu Kartuskiego
zostaną uruchomione kolejne linie ko-
munikacyjne w ramach publicznego
transportu zbiorowego na trasach:
1. Kartuzy-Wygoda Łączyńska-Kamie-

nica Szlachecka-Sierakowice,
2. Kartuzy-Sierakowice-Puzdrowo-

Tuchlino-Podjazy-Sulęczyno,
3. Kartuzy-Sierakowice-Puzdrowo-

Tuchlino-Mściszewice,
4. Kartuzy-Przodkowo-Kłosowo-

Kłosówko,
5. Kartuzy-Przodkowo-Żukowo-Łapino

Kartuskie.

Wraz z rozwojem powiatu wzrasta
liczba wydawanych licencji na wykony-

wanie krajowego transportu dro-
gowego (są to licencje dla przed-
siębiorców na przewóz osób i rze-
czy) z 18 w 2015 r. do 26
w 2021 r.
W grudniu na obszarze naszego

powiatu zarejestrowanych było
już ponad 167,8 tys. pojazdów.
Dla porównania, na koniec 2015
roku było ich 131,9 tys.

Ilość wydanych praw jazdy
w powiecie kartuskim w 2021
roku wzrosła ponad dwukrot-
nie w stosunku do poprzed-
niego roku.

CZY WIESZ, ŻE Prawie 170 tysięcy pojazdów z rejestracją GKA

Jak minął rok

101491 7125 65
to liczba zarejestrowanych

motocykli
to liczba wydanych praw jazdy to liczba zarejestrowanych

samochodów elektrycznych

Dla ułatwienia obsługi mieszkańców powiatu kartuskiego uruchomiono dwa oddziały zamiejsco-
we Wydziału Komunikacji w Żukowie i Sierakowicach, które przejęły już obsługę 45% spraw
związanych z rejestracją pojazdów.
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Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności
są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka 
daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze
i jak najszybsze, wszyscy musimy być solidarni.

Każdy z nas może zatrzymać pandemię. Przyjęcie 
szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także 
ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 
Naprawdę warto!

DLACZEGO

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIECAŁODOBOWA INFOLINIA: 989

#SZCZEPIMY
IMPREZ I KONCERTÓW
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W2021 roku, mimo obostrzeń sani-
tarnych, na terenie powiatu kartuskiego
odbyło się wiele przedsięwzięć kultural-
nych. Oprócz tradycyjnych już imprez tj.
Międzynarodowego Fes�walu Jazzowe-
go Jazz w Lesie, Międzynarodowego Fe-
s�walu Akordeonowego w Sulęczynie,
Koncertów w ramach cyklu Muza nad
Jeziorkiem, czy Mistrzostw Polski w Za-
żywaniu Tabaki, miały miejsce także
nowe wydarzenia. Powiat Kartuski po
raz pierwszy zorganizował Wieczór
Przyjemności Muzycznych w Żukowie,
podczas którego licznie zgromadzona
publiczność mogła podziwiać alterna-
tywno-popowy zespół Sorry Boys
oraz Sebas�ana Riedla z Cree, gra-
jącegomuzykę stylem przypomina-
jącą dobre lata 60. i 70.

We współpracy z placówkami
bibliotecznymi Referat Kultury i
Promocji zorganizował spotkania
autorskie z pisarką młodego poko-
lenia Małgorzatą Oliwią – Sobczak,
która szczególnie lubuje się w kry-
minałach i thrillerach oraz z repor-
terką prasową, autorką nagradza-
nych powieści Nieczułość i Kot Niebieski
Martyną Bundą. Nietuzinkowym wyda-
rzeniem była wizyta dr n. med. Magda-
leny Kryger – lekarki bajkopisarki (jak o

sobie mówi), która opowiadała o kuli-
sach swojej pracy lekarskiej, połączonej
z twórczością pisarską skierowaną do
dzieci i ich rodziców. W swych publika-
cjach w ciekawy sposób edukuje, jak
oswoić dzieci z otaczającymi nas choro-
bami i niepełnosprawnościami.

Interesującą była wystawa prac
podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Żukowie
pn. 10 wyjątkowych portretów – waria-
cje w obiektywie. WMiejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Kartuzach
mogliśmy spotkać się zarówno z boha-
terami tych niezwykłych portretów, jak
i pomysłodawcami. Docenić należy, że
wychowawcy oddziałów rewalidacyjno-
wychowawczych znaleźli piękny, a zara-
zem odpowiedni do możliwości psycho-
fizycznych wychowanków z głęboką nie-
pełnosprawnością, sposób zaprezento-
wania się innym, pozostawienia własne-
go śladu w środowisku i zaistnienia w
świecie kultury.

Dużą popularnością wśród miesz-
kańców powiatu i nie tylko cieszyły się
organizowane przez Zarząd Powiatu
Kartuskiego konkursy. We współpracy z

Miejską i Powiatową Biblioteką Publicz-
ną w Kartuzach zorganizowano dwa
konkursy - Kartuskie legendą malowane
i Kartuskie legendom pisane. Przyświe-
cała im idea kształtowania tożsamości
regionalnej wśród najmłodszych oraz
przybliżenie bogactwa legend i podań
naszego regionu.

Od 23 lipca do 25 października
trwał otwarty konkurs fotograficzny pn.
Klimaty Szwajcarii Kaszubskiej, którego
celem było ukazanie walorów kulturo-
wych, architektonicznych i turystycz-
nych naszego regionu. Do konkursu
przyjęto prawie 200 prac od 43 auto-
rów. Już teraz planowane są kolejne
edycje konkursów. Szersza relacja z tego
przedsięwzięcia na stronie 2.

Realizowane przez Powiat Kartuski
działania promocyjne i kulturalne nie-
wątpliwie przynoszą wymierne efekty
dla mieszkańców, a co niezmiernie cie-
szy, są też doceniane przez odwiedzają-
cych nasz region turystów. Zarząd Po-

wiatu Kartuskiego corocznie dofi-
nansowuje prawie 150 imprez or-
ganizowanych przez gminy, domy
kultury, organizacje społeczne i po-
zarządowe. To właśnie dzięki do-
brej współpracy w tym zakresie,
udało się przeprowadzić wiele ak-
cji, które miały istotny wpływ na
pozytywny wizerunek naszego po-
wiatu. Warto w dalszym ciągu dbać
o bogactwo kulturowe Kaszub, po-
nieważ produkty regionalne sta-

nowią o naszym potencjale i są dosko-
nałym narzędziem do pozyskania no-
wych rynków turystycznych.

Kulturalnie…dla mieszkańców i gości

Powiat kartuski od 2004 roku
współpracuje z powiatami: ta-
trzańskim, łowickim, świdnic-
kim, poznańskim. Wspólne
działania partnerów dotyczą
wszystkich dziedzin życia
mieszkańców.

CZY WIESZ, ŻE

Na sportowo
Starosta Kartuski sprawuje aktualnie

nadzór nad 99 klubami sportowymi
(uczniowskie kluby sportowe oraz sto-
warzyszenia kultury fizycznej nieprowa-
dzące działalności gospodarczej). Za-
rząd Powiatu Kartuskiego rok rocznie
dofinansowuje wiele imprez sporto-
wych o zasięgu lokalnym i ponadlokal-
nym. Są to turnieje i zawody sportowe
m.in. w: biegach przełajowych, lekkieja-
tletyce, tenisie stołowym, narciarstwie
biegowym, szachach, wędkarstwie, że-
glarstwie czy zapasach. Dzięki uchwalo-
nemu przez Radę Powiatu Kartuskiego
Rocznemu Programowi Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi dofi-
nansowano liczne przedsięwzięcia spor-
towe, w tym dedykowane osobom nie-

pełnosprawnym. Od 2012 roku przyzna-
wane są stypendia sportowe dla spor-
towców osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie kra-
jowym i międzynarodowym. W tym
roku Zarząd Powiatu przyznał stypendia
51 zawodnikom, a Starosta kartuski do-
datkowo wyróżnił nagrodami za wybit-
ne osiągnięcia sportowe 2 zawodników
oraz 3 trenerów. Jedną z najbardziej
spektakularnych imprez mijającego
roku były Mistrzostwa Polski w kolar-
stwie szosowym. Przeżywaliśmy wów-
czas wiele emocji, kibicując wszystkim
zawodnikom.

Jak minął rok
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11:45 - zbiórka młodzieży
12:00 - rozpoczęcie poloneza sprzed budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1.

Pierwsze pary poprowadzą Starosta Kartuski Bogdan Łapa 
oraz Burmistrz Kartuz Mieczysław G. Gołuński

Po polonezie spotkanie 
w kościele pw. Św. Kazimierza
Ciąg dalszy wydarzenia na rynku:  

        - Występ artystyczny*

        - Poczęstunek*

Starosta Kartuski
zaprasza do wspólnego 

POLONEZA MATURZYSTÓW 2022
czwartek, 13 stycznia 2022 r. godz. 12:00 - kartuski Rynek

Udział wezmą tegoroczni maturzyści 
z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych 
powiatu kartuskiego.

Realizacja:  
Wydział Edukacji, Kultury i Promocji  
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

* W przypadku niepogody 
koncert i poczęstunek 
zostaną przeniesione 
do kartuskiego Centrum Kultury, 
ul. Klasztorna 1.
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Mijający rok dla oświaty był szcze-
gólnie trudny. Wiedzą o tym przede
wszystkim uczniowie i ich rodzice, ale
też nauczyciele, doświadczający presji
ustawicznych zmian w organizacji pracy.
Powiat Kartuski, niezależnie od tych
okoliczności, konsekwentnie zajmował
się realizacją nakreślonych w strategii
planów. Do priorytetowych należało
utrzymanie dobrej opieki oraz zacho-
wanie bezpieczeństwa nauki i pracy.
Okres wakacyjny wykorzystano na
remonty i naprawy substancji
szkolnej ( ich wykonanie, niezależ-
nie od prowadzonych w oświato-
wych inwestycji, zamknie się kwo-
tą blisko 690 tys. zł). Prowadzili-
śmy akcje szczepień dla młodzieży i
jej rodziców. W pandemicznej rze-
czywistości postawiliśmy też na
szkolenia nauczycieli
i administracji oraz na szybkie ka-
nały komunikacji. Nauczyciele do-
skonalili się zawodowo, kontynu-
ując studia podyplomowe, kursy kwali-
fikacyjne i inne formy, na co pozwoliły
środki wyodrębnione w budżetach szkół
i placówek w wysokości blisko 290 tys.
zł. Poczyniliśmy dla uczniów zakupy
pomocy naukowych, podręczników i
materiałów ćwiczeniowych za blisko
200 tys. zł, w tym na technologie infor-
macyjne z projektu Aktywna tablica -
105 tys. zł, na wyposażenie ośrodków
dla dzieci z niepełnosprawnością z pro-
jektu Laboratoria przyszłości - 60 tys. zł,
z programu czytelniczego i dotacji pod-
ręcznikowej - 36 tys. zł. Wsparcie ( 12
tys. zł. ) otrzymały też nasze przedszko-
laki – wychowankowie powiatowej pla-
cówki w Żukowie, prowadzącej dzieci
z autyzmem i głębszymi niepełnospraw-
nościami oraz Liceum Ogólnokształcące
w Żukowie, klasa tzw. wojskowa, której
za 63 tys. zł zakupiono umundurowanie

pierwszoklasistów.
Wszyscy dyrektorzy zadbali, by szkoła

dla uczniów żyła i pracowała, niezależ-
nie od trudnych warunków. Aktywność
samorządu oraz pozyskane dotacje rzą-
dowe pozwalają na utrzymanie dobre-
go poziomu. Przyjęto na przykład na-
sze wnioski o dotacje w ramach progra-
mu Poznaj Polskę. Siedemdziesiąt tysię-
cy złotych wykorzystuje młodzież na-
szych szkół na wycieczki, dzięki którym
poznają środowisko przyrodnicze regio-
nów, tradycję, zabytki kultury i historii
Polski. Dalej prowadziliśmy zajęcia po-
zaszkolne: między powiatowy konkurs
Spiskie, orawskie i podhalańskie drogi
do niepodległości, zajęcia dla Zdolnych
z Pomorza. Uczniowie brali udział
w 50 olimpiadach i konkursach – przede
wszystkim online, o których aktualnie
i także za miniony rok można przeczy-
tać na stronach szkół i w sprawozdaniu
Powiatu Kartuskiego O stanie realizacji

zadań oświatowych, dostępnym przez
Internet.

Wysoko oceniane przez uczniów
i rodziców są projekty międzynarodowe
oraz inne, roczne i wieloletnie, autor-
stwa samych szkół i specjalnych placó-
wek, realizowane za blisko 5.900 tys. zł.
Wśród 20 aplikacji projektowych szcze-
gólnie atrakcyjne były praktyki i staże
na Malcie, w Belgii, we Włoszech, Hisz-
panii oraz w Turcji. Wzięło w nich udział
ponad siedemdziesięcioro uczniów oraz
nauczyciele - opiekunowie.

Ważne znaczenie edukacyjne i wy-
chowawcze mają jednak również
wszystkie pozostałe, bo pomagają
w edukacji prozdrowotnej, ekonomicz-
nej, zawodowej, obywatelskiej, a dzieci
o specjalnych potrzebach – przygoto-
wują do życia.

Dużym wsparciem i wyróżnieniem
dla uczniów naszych szkół oraz prowa-
dzących ich nauczycieli, a także promo-
cją jakości i efektywności kształcenia
jest możliwość ubiegania się o stypen-
dia samorządowe. Należą do nich,
w naszym przypadku : motywacyjna Na-
groda Starosty Kartuskiego oraz sty-
pendia Marszałka Województwa Po-
morskiego , finansowane z budżetu wo-
jewództwa i odrębnie ze środków UE,
przeznaczone dla najzdolniejszych
uczniów szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych, a także unijne,
promujące uczniów o wybitnych osią-
gnięciach, którzy uczą się w szkołach za-
wodowych – technikach i szkołach bran-
żowych. Starosta Kartuski w mijającym
roku nagrodził dziewięćdziesięcioro
uczniów osiągających wysokie wyniki
i aktywnie działających w swoim środo-
wisku.
Ponadto, nasze szkoły jako najbardziej,

wśród pozostałych samorządów,
aktywne w zabieganiu o wsparcie
dla swoich uczniów, zarekomendo-
wały wyróżniającą się młodzież do
stypendiów Marszałka Wojewódz-
twa . W gronie 59 laureatów szcze-
gólnie uzdolnionych, uczęszczają-
cych do szkół ponadpodstawowych
- publicznych i niepublicznych z
całego województwa, znalazło się
12 uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Kartuski. Kolejną gru-
pą dostrzeżonych w swojej pracy

byli uczniowie szkół zawodowych, któ-
rych najwięcej, poza Gdańskiem, Słup-
skiem i Gdynią zgłosiły szkoły powiatu
kartuskiego. Z tej grupy aż 44 otrzymało
stypendia.

Wiele innych dokonań oświato-
wych zasługiwałoby zapewne na odno-
towanie, choćby opieka psychiatryczna
nad dziećmi od siódmego roku życia
oraz współpraca psychologów szkol-
nych i pedagogóww sieci samokształce-
nia i superwizji (projekt powiatowy
o wartości 70 tys.zł).
O wszystkich tu niewymienionych infor-
mowaliśmy mieszkańców w poprzed-
nich wydaniach biuletynu Poznaj Po-
wiat i na stronach obecnego wydania.
Warto dostrzec pracę dużej rzeszy ludzi
oświaty i samorządowców, dla których
edukacja i opieka to jedne z najważniej-
szych zadań własnych. Dziękujemy.

Oświata w dobie pandemii
liczba młodzieży uczęszczającej do
różnych szkół ponadpodstawowych,
ale zamieszkującej powiat kartuski,
w minionych pięciu latach wzrosła
w stosunku do liczby urodzonych
w powiecie o 13 %, to jest o ponad
1100 osób! Taką liczbą uczniówmo-
glibyśmy zapełnić dwie przeciętne
szkoły.

CZY WIESZ, ŻE

11:45 - zbiórka młodzieży
12:00 - rozpoczęcie poloneza sprzed budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 1.

Pierwsze pary poprowadzą Starosta Kartuski Bogdan Łapa 
oraz Burmistrz Kartuz Mieczysław G. Gołuński

Po polonezie spotkanie 
w kościele pw. Św. Kazimierza
Ciąg dalszy wydarzenia na rynku:  

        - Występ artystyczny*

        - Poczęstunek*

Starosta Kartuski
zaprasza do wspólnego 

POLONEZA MATURZYSTÓW 2022
czwartek, 13 stycznia 2022 r. godz. 12:00 - kartuski Rynek

Udział wezmą tegoroczni maturzyści 
z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych 
powiatu kartuskiego.

Realizacja:  
Wydział Edukacji, Kultury i Promocji  
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

* W przypadku niepogody 
koncert i poczęstunek 
zostaną przeniesione 
do kartuskiego Centrum Kultury, 
ul. Klasztorna 1.

Jak minął rok
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kasz. Sëlëczëno, -na, -nie, sëlëczińsczi
// sëlëcczi
Wieś parafialna i gminna nad jezio-

rem Węgorzyno, wspominana w źró-
dłach za czasów książąt pomorskich:
Jest to nazwa dzierżawcza pochodząca
od staropolskiego i staropomorskiego
imienia skróconego Sulęta, por. 14 osób
o nazwisku Sulęta: po 7 w woj. gdań-
skim i lubelskim. Pełne dwuczłonowe
imię zawierało w I członie cząstkę suli- o
znaczeniu ‘lepszy’. Źródła przekazały
nam 11 imion z tym członem: Sulibor,
Sulibrat, Sulidziad, Suligost, Sulimir, Su-
lirad, Sulisław, Sulistrach, Sulistryj, Suli-
wuj i Suliżyr. Długie imiona dwuczło-
nowe były niewygodne i dlatego skraca-
no je za pomocą różnych przyrostków.
Jednym z takich przyrostków był -ęta,
dzięki niemu powstało imię Sulęta.
Pierwotnie występowało zestawienie

słowotwórcze: Sulęcino (Sioło), z cza-
sem człon utożsamiający Sioło zanikł, a
w nazwie pozostał człon wyróżniający
Sulęcino. Etymologiczną postacią było
więc Sulęcin(o), przejście w postać Sulę-
czyn(o) dokonało się pod wpływem nie-
mieckim, gdzie nie ma spółgłoski ć. Po-
dobny proces zaszedł w nazwach Gorę-
czyno, Barkoczyn w powiecie kościer-
skim, Pomieczyno z dawnych Goręcino,
Barkocino, Pomnięcino i wiele innych.
Była to wieś szlachecka należąca do

starostwa mirachowskiego, potem par-
chowskiego. W roku 1585 nabył ją hi-
storyk Pomorza i sekretarz króla Stefana
Batorego Reinhold Heidenstein, funda-
tor i budowniczy w latach 1614-1616
pierwszego drewnianego kościoła w Su-
lęczynie, poświęconego 23 kwietnia
1616 przez sufragana włocławskiego
Franciszka Łęckiego. Heidenstein spo-
wodował też dzięki fundacjom na rzecz
kościoła utworzenie od roku 1640 w Su-
lęczynie samodzielnej parafii (dotych-
czas należała do Parchowa). Późniejszy-
mi właścicielami Sulęczyna i wielu oko-
licznych miejscowości byli Dorposzo-
wie-Dorpowscy, od roku 1766 Łaszew-
scy.

Z Sulęczyna wywodzi się szlachecka
rodzina Sulęckich, pisanych najczęściej
Suleccy (niekiedy fonetycznie Sulencki)
wskutek zaniku nosowości, o przydom-
kach Bielawa, zniemczonego na Belau
lub Below (w roku 1570 był właścicie-
lem wsi), Broda, Heydenstein i Ota.
Przydomek i nazwisko Bielawa oznacza-
ły blondyna i były semantycznie równo-
ważne nazwisku Białk, Broda zrozumia-
ły jest sam przez się, Hydenstein to z
niemieckiego ‘Kamień Pustynny’ lub
‘Kamień Pogan’, a pochodzi najprawdo-
podobniej od takiej nazwy miejscowo-
ści. Przydomek Ota bierze początek od
imienia O�o.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że

przymiotnik od nazwy Sulęczyno brzmi
sulęcki lub sulecki, podobnie jak wyżej
wspomniane nazwisko szlacheckie Su-
lęcki lub Sulecki. Dziś tworzy się regular-
nie przymiotnik sulęczyński, forma bez -
in-, a więc sulecki lub sulęcki jest archa-
iczna. Było bowiem powszechnym zwy-
czajem w dawnej polszczyźnie i ka-
szubszczyźnie, że odrzucano przyrostki -
in, -ina, -ino, -ec, -ica, -ce w nazwach,
gdy się od nich tworzyło przymiotniki,
por. zatem odpowiednio kościerski od
Kościerzyna (nie kościerzyński), bukow-

ski i nazwisko Bukowski od (Stary) Buko-
wiec, sierakowski od Sierakowice, żar-
nowski od Żarnowiec itd.
Dodajmy na koniec, że jest miasto Su-

lęcin w woj. gorzowskim oraz wsie Sulę-
cin w pow. Nowy Tomyśl i Środa wWiel-
kopolsce.

kasz. Rewerenda, -dë, -dze
Osada pod Chwaszczynem (około 2

km na północ), notowana w okresie
międzywojennym jako Rewerendy. Jest
rzeczownik rewerenda, notowany przez
„Słownik języka polskiego” S.B. Lindego
z początku XIX wieku, oznaczający ‘su-
tannę’, czyli wierzchnie ubranie księdza,
odnotowany też przez ks. Sychtę w po-
staci rewereńda i rewerenda, lokalnie
wymawiany był też reweranda i dlatego
taki wariant nazwy. Etymologicznie re-

werenda z łacińskiego (ves�s) reveren-
da oznaczała ‘szatę zasługującą na sza-
cunek, cześć’. Do wyższych duchow-
nych, tj. kanoników, prałatów, biskupów
zwraca się w Kościele Rzymskokatolic-
kim jeszcze dziś Reverendissime Domi-
ne ‘Najprzewielebniejszy’, Chwaszczyno
było wsią biskupa włocławskiego, stąd
może - przy udziale duchownych - bona
Reverendissimi Episcopi ‘dobra najprze-
wielebniejszego biskupa’ nazwano Re-
werenda. Może chodziło tu o jakąś
przenośnię topograficzną od nazwy su-
tanny.

Osada pod Sierakowicami w parafii
św. Jana Chrzciciela, notowana od po-
czątku XIX w. na mapie Engelhardta
w formie Welk. Niemcy pisali także
Welk, F. Ceynowa Wilk, S. Ramułt poda-
wał w archaicznej fonetyce kaszubskiej
Wôłk, F. Lorentz w roku 1923 zebrał
wszystkie te formy, tj Wilk, Welk, Wołk,
nadto dał Wylk.
Jest to nazwa dzierżawcza równa na-

zwisku Wilk. Księgi metrykalne par. Sie-
rakowice notują r. 1876 nazwisko Wilk:
Josephus Wilk (księga w archiwum par.
św. Marcina, s. 309). Odnotowana tu
została także Helena Wolf r. 1888, a
więc nazwisko semantycznie równo-
ważne z polskim Wilk, jako że po nie-
mieckuWolf to ‘wilk’. Mściszewscy nosi-
li przydomek szlachecki Wulf a więc w
formie dolnoniemieckiej. Zastanawia,
że nazwy nie utrwalono w postaci ro-
dzinnej Wilki, jak np. Hopy, Mrozy, Pato-
ki. Istnieje osada Wilki, po niemiecku
Wulfen pod Skarszewami. Być może,
właściciel gruntu był samotny, dlatego
trudno było określić rodzinnie Wilki,
mówiono zgodnie z prawdą Wilk. Na-
zwisko Wilk było w okresie pruskim
niemczone przez dodanie wygłoskowe-
go -e —Wilke, jak Samp na Sampe, Byk
na Biecke, Guz na Guse itd.
Przejście etymologicznej postaci Wilk

w Welk dokonało się pod wpływem fo-
netycznego prawa obniżenia artykula-
cyjnego, według którego samogłoski
przed spółgłoskami m, n, r, l, ł przecho-
dzą w niższe artykulacyjnie, tj. i lub y
w e, por. np. potoczne derektor, żeletka
zamiast poprawnie dyrektor, żyletka, a
limoniada (ostatecznie z ang. limon ‘cy-
tryna’) przeszła w lemoniadę także w ję-
zyku ogólnopolskim. W dawnej polsz-
czyźnie mówiono też i pisano miełość,
tele, telko oraz regularnie robieł, robie-
ła, robieli w czasie przeszłym.

REWERENDA

WELK

NAZWY MIEJSCOWOŚCI POWIATU KARTUSKIEGO
Prof. Edward Breza

SULĘCZYNO
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Z HISTORII POWIATU KARTUSKIEGO
Kaszubi - etnogeneza

Zajmując się w naszym biuletynie historią
powiatu kartuskiego, warto przypomnieć
dzieje pojawienia się plemienia Kaszubów
na karcie historii świata jak i genezę po-
wstania samej nazwy.

NAZWA ZIEMI I LUDZI
Na początek należy wyjaśnić wzajemny

stosunek konkurujących ze sobą nazw: Po-
morze i Kaszuby. Już w XI pojawia się i
utrwala w XII wieku nazwa chorograficzna
(krajowa): Pomorze i zależna od niej nazwa
etniczna: Pomorzanie. Tak nazywają swoich
północnych sąsiadów mieszkający na połu-
dnie od nich Polanie.
Natomiast nazwa kraju: Kaszuby na jego

oznaczenie, po raz pierwszy występuje
w roku 1238 jako tytuł Bogusława,
księcia Kaszub, a następnie w bullach
papieskich z roku 1245, w których wy-
mienia się ją wśród innych sąsiednich
krain. Książę Pomorza Gdańskiego
Świętopełk skarżył się w roku 1248 le-
gatowi papieskiemu Jakubowi na bra-
ta swego Sambora, iż ten, uszedłszy ze
swego księstwa lubiszewskiego do
„Kaszub", stamtąd „z pomocą Kaszu-
bów" pustoszył jego ziemie. Bardziej
precyzyjne określenie geograficznego
ośrodka krainy pojawiło się w roku
1289 w dokumencie księcia Przybysła-
wa, „pana ziemi Białogard na Kaszu-
bach". Obie nazwy: geograficzna i etniczna
pojawiają się tu po raz pierwszy ze sobą ra-
zem: Kaszubi jako mieszkańcy Kaszub.
Na karty historii nazwę Kaszub i Kaszu-

bów wprowadzili zakonnicy franciszkańscy
i dominikańscy, zainteresowani misją chry-
s�anizacyjną wśród pogańskich Prusów.
Przenieśli ją do Rzymu, skąd przez listy pa-
pieskie dotarła do biskupów i arcybiskupów
środkowej i wschodniej Europy. Tą drogą
została ona upowszechniona w kręgach ko-
ścielnych. Warto dodać w tymmiejscu, iż w
średniowieczu nazwę Kaszub umieszczano
na tzw. Środkowym Pomorzu, natomiast
nazwa Słowian-Wendów przeniosła się w
czasach nowożytnych na wschód od Kosza-
lina, w okolice Sławna i Słupska, gdzie do-
piero w XIX wieku nadano jej brzmienie:
Słowińcy.
Średniowieczni kronikarze polscy starali

się zrozumieć treść znaczeniową nazwy Ka-
szuby/Kaszubi. Pierwszą taką próbę podjął
autor Kroniki Wielkopolskiej, który tak ją
sobie tłumaczył:

Jest pewien szczep słowiański zwany
Kaszubami i ci nazwani zostali tak od
długości i szerokości szat, które musieli
fałdować z powodu ich szerokości i dłu-
gości. Albowiem w słowiańskim języku
fałda lub zmarszczka na szatach nazy-
wa się „huba"„stąd Kaszubi wyjaśnia
się: „kalaj huby"

Mamy tu typowy przykład tzw. etymolo-
gii ludowej, która chwytając pozory znacze-
niowe pewnych składników nazwy, daje im
naiwne, powierzchowne znaczenie. Etymo-
logia nazwy Kaszuby ciągle jeszcze czeka na
swego odkrywcę. Jedno jest pewne: jest to
nazwa archaiczna, sięgająca swoimi korze-
niami starożytności, jak np. nazwy: Serbo-
wie, Chorwaci, Wieleci, którzy to także na
progu średniowiecza pojawili się na za-
chodniosłowiańskim Połabiu.

PIERWOTNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Stoimy wobec tego przed następną za-

gadką: gdzie znajdowały się siedziby Kaszu-
bów przed przybyciem na Pomorze?

Prasłowianie od prastarych czasów sąsia-
dowali bezpośrednio z plemionami bałtyj-
skimi, tworząc wraz z nimi przez długi czas
wspólnotę językową Bałtosłowian. Od za-
chodu najbliższymi ich sąsiadami byli We-
netowie, którzy to sąsiadowali od zachodu
z Celtami i Germanami.
Nas interesuje zaludnienie pogermań-

skich terytoriów między Odrą i Łabą, a tak-
że całego południowego wybrzeża Bałtyku
aż do Zatoki Lubeckiej i pogranicza Saksonii
i Danii. Można powiedzieć z dużą dozą
pewności, że w II stuleciu n.e., Kaszubi
obok plemiona Weletów zajmowali ziemie
pomorskie w rejonie dolnej Wisły prawo
i lewobrzeżnej i, że od wschodu sąsiadowali
z plemionami pruskimi Ostów, Galindów
i Sudowów. Właśnie w ich bliskim sąsiedz-
twie trzeba zatem szukać pierwotnych sie-
dzib wspólnoty plemiennej Kaszubów. Pra-
stare sąsiedztwo z bałtyjskimi Prusami po-
zwala też przypuszczać, iż w nazwie Kaszu-
bów tkwi także tak silnie na terenie bałtyj-
skim reprezentowany pierwiastek: kaś-,
występujący zwłaszcza w nazwach wod-
nych.

MIGRACJA
W czasie gdy Weltowie/Weleci przesunę-

li się w ślad za Obodrytami na lewy brzeg
Odry, Kaszubi zaczęli zajmować opuszczone
przez nich ziemie między dolną Wisłą i dol-
ną Odrą, musieli więc pierwotnie mieszkać
w ich bliskim sąsiedztwie. Ich pierwotne

siedziby zajmują wspólnoty plemienne,
które przyszły w ślad za nimi i zaludniły Ko-
ciewie, Krajnę i Ziemię Chełmińską, naj-
ogólniej północne Mazowsze i Kujaw.

NOWE SIEDZIBY
Pierwszą wiadomość o pobycie Słowian

nad Bałtykiem podał bizantyjski kronikarz,
Teofilakt Symoka�a (pierwsza połowa VII
w.); można ją datować na schyłek VI wieku.
Zawiera się ona dość przypadkowo w opo-
wieści o posłach słowiańskich przybyłych
na Bałkany do chagana Awarów, a prze-
chwyconych przez wojsko cesarza Maury-
cego (582-602). Fakt obecności Słowian na
linii Łaby już na przełomie VI/VII wieku jest

poświadczony w kronice frankijskiego
kronikarza Fredegara. Jeżeli zaś posło-
wie słowiańscy skierowani przez sło-
wiańskich wodzów do chagana awar-
skiego rzeczywiście pochodzili z Pomo-
rza, to można by ich uznać za pierw-
szych historycznie poświadczonych Ka-
szubów, którzy wmisji dyplomatycznej
zawędrowali na teren Cesarstwa Bi-
zantyńskiego.
Wychodzimy więc z założenia, że już

w połowie pierwszego tysiąclecia na-
szej ery w toku ogarniającej Europę
drugiej wędrówki ludów Kaszubi, po-
rzuciwszy swoje pierwotne siedziby
położone zapewne w rejonie dzisiej-

szego północnego Mazowsza lub Podlasia,
zajęli nowe siedziby, opuszczone przez ze-
spół plemion Weletów nad Bałtykiem mię-
dzy dolną Wisłą i dolną Odrą.

GRANICE
Jaśniej rysuje się granica między plemio-

nami wieleckimi i kaszubskimi wzdłuż, dol-
nej Odry (zachowując przejściowe między
nimi miejsce dla plemienia Wolinian w uj-
ściu Odry). Natomiast płynna jest od same-
go początku granica wschodnia kaszubsz-
czymy. Nie jest granicą dolna Wisła, gdyż w
toku zaszłych tutaj przemian w okresie sta-
rożytnym po obu stronach jej dolnego bie-
gu stała się ona już na przełomie IX i X wie-
ku wwiększym stopniu symboliczną niż rze-
czywistą granicą między ludnością słowiań-
ską a bałtyjską, ruską, poświadczoną przez
świadectwo podróżnika anglosaskiego,
Wulfstana. Nastąpiło tutaj przemieszanie
osadnictwa słowiańsko-pruskiego.
Natomiast we wczesnym średniowieczu

w rejonie Żuław wytworzyła się trwała gra-
nica językowa między narzeczem kaszub-
skim a kociewskim. Stąd granica kaszubsz-
czyzny zmierzała na południowy zachód
w kierunku Borów Tucholskich i dorzecza
Gwdy, gdzie stykała się z narzeczami kujaw-
sko-polańskimi.

Na podstawie: G. Labuda, Historia Kaszubów
w dziejach Pomorza, t.1, Gdańsk: Instytut Kaszubski
2020 s.38- 52.
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.

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHW 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
p.o. Komendanta Powiatowego 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
Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Joanna Martyna
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. BohaterówWesterpla�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.soswkartuzy.cba.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

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 sądowoadministracyjnym 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.

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 .
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Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
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

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
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

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

Informator

Pomoc Społeczna
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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

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)

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)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CentrumMedyczne "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

• 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

CentrumMedyczne 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

• 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

Informacja Turystyczna Ośrodki i placówki zdrowia
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Informator

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 CentrumMedyczne 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

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

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

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

• 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

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

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

Apteki

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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
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Domy kultury i muzea Biblioteki

Informator

Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
tel. 58 681 29 39
e-mail: biuro@centrum.kultury.pl
www.kartuskiecentrum.kultury.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 22, 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

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

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

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

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

•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,
dyrektorMonika Halman, Somonino ul. Ceynowy 1A

•Filia w Goręczynie, Goręczyno ul. Kasztelańska 66

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

•Filia w Szymbarku, Szymbark ul. Długa 25

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

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


