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W nowej formule, podczas Dni Powiatu Kartuskiego, 
wręczone zostały Nagrody Starosty Kartuskiego. 
Dni Powiatu Kartuskiego były także czasem świetnej 
zabawy i muzyki. Na scenie podczas dwóch dni 
wystąpiło kilka gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
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Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Stężyca to zadanie, które samorząd realizuje sukcesywnie.

Przebudowa dróg 
na terenie Gminy Stężyca

Każdego roku blisko kilka-
naście kilometrów dróg zo-
staje wyasfaltowanych. Moż-
na powiedzieć, iż praktycznie 
większość dróg gminnych jest 
utwardzone. Dodatkowo, gmi-
na oprócz poprawy bezpie-
czeństwa, stawia również na 
podniesienie standardów tech-
nicznych dróg gminnych. 
Na drogi gminne wyjechał już 
sprzęt budowlany, który utwar-
dza drogi w ramach projektu 
pod nazwą „Przebudowa dróg 

na terenie Gminy Stężyca”. 
W ramach tego zadania zostaną 
odremontowane kolejne odcin-
ki gminnych dróg. Firma, która 
wygrała przetarg na powyższe 
zadanie to: Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mostowe DROMOS 
sp. z o.o.
Drogi, które zostaną utwardzo-
ne w ramach projektu:
- Żuromino - w kierunku przy-
siółku Reja 
- Gołubie - część Osiedla Zam-
kowisko 

- Zgorzałe ul. Polna 
- Zgorzałe ul. Słoneczna
- Niesiołowice - od drogi powia-
towej w kierunku Zdunowic 
- Stare Czaple - remont istnie-
jącej nawierzchni w centrum
- Gołubie ul. Rekreacyjna
- Łączyno - wymiana płyt na 
nawierzchnię bitumiczną koło 
świetlicy.
Dodatkowo gmina Stężyca 
ogłosiła przetarg na zadanie pt. 
„Modernizacja drogi transportu 
rolnego w Sikorzynie”. 
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Na zaproszenie Starosty Po-
wiatu Kartuskiego Bogdana 
Łapy, wicestarosta Piotr Fikus 
spotkał się z samorządowca-
mi. Wśród zaproszonych osób 
byli: sekretarz powiatu wej-
herowskiego Marek Panek, 
burmistrz Kartuz Mieczysłąw 
Gołuński i wójt gminy Przod-
kowo Andrzej Wyrzykowski. 
Przedsiębiorstwo PKS Gdynia 
S. A. reprezentowali: dyrek-
tor zarządzający Adam Galas 
oraz kierownik d/s przewozów 
Marcin Szwaczyk. Z zapro-
szenia nie skorzystali przed-
stawiciele dwóch gmin: Żuko-
wo i Szemud. 
Tematem spotkania było wy-
pracowanie wspólnego stano-
wiska dotyczącego reaktywacji 

linii autobusowej nr 640 Gdynia 
– Kartuzy od 1 września 2019 
roku. Linia 640 przebiega przez 
Chwaszczyno, Kielno, Czecze-
wo, Przodkowo i Grzybno. 
- Spotkanie było merytorycz-
ne i owocne w dyskusję – mówi 
Piotr Fikus, wicestarosta kar-
tuski. - Dla władz powiatów 
wejherowskiego i kartuskiego 
oraz gmin Przodkowo i Kartu-
zy piorytetem jest utrzymanie 
tej linii, gdyż służy ona przede 
wszystkim mieszkańcom 
a w szczególności uczniom do-
jeżdzającym do szkół w Gdyni, 
Przodkowie i Kartuzach.
Obecnie do Szkoły Ponad-
gimnazjanej w Przodkowie 
dojeżdza około 50 uczniów. 
W związku z refomą oświaty 

od 1 września bieżącego roku 
ta liczba może się podwoić, 
co może skutkować likwida-
cją deficytu tej linii. Ustalono, 
iż 16 lipca br. PKS Gdynia S. A. 
otrzyma od Pani Jolanty Ter-
sa - Dyrektor Wydziału Edu-
kacji Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach informacje doty-
czące ilości uczniów, którzy 
prawdopodobnie od 1 wrze-
śnia br. będą korzystać z tej 
linii. Zarząd PKS Gdynia S. A. 
na podstawie otrzymanych da-
nych do 23 lipca br. poinformu-
je Starostę Powiatu Kartuskie-
go o ustaleniach i podjętych 
działaniach. Wstępnie ustalo-
no kolejne spotkanie w tym te-
macie, które odbędzie się pod 
koniec lipca bieżącego roku. 
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W trosce o czyste poWietrzeAutobusem z Gdyni do KArtuz
Gmina Przodkowo znalazła się w gronie 20 samorządów 
z województwa, które podpisały porozumienie 
w programie „Czyste Powietrze”.

Jest „zielone światło” dla linii autobusowej nr 640 
Gdynia – Kartuzy.
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Radni powiatu udzielili popar-
cia dla zarządu podczas se-

sji. Na posiedzeniu przedsta-
wiono raport o stanie powiatu 

kartuskiego za 2018 rok oraz 
sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu za rok ubiegły. W oby-
dwu przypadkach odbyło się 
głosowanie i za każdym razem 
radni byli jednogłośni: udzielili 
absolutorium oraz wotum za-
ufania dla zarządu.
- Podejmujemy szereg dzia-
łań, które mają na celu popra-
wę warunków życia mieszkań-
ców w powiecie kartuskim – po-
wiedział Bogdan Łapa, starosta 
kartuski. - P:rzez lata bardzo 
dużo się zmieniło, ale wciąż jest 
jeszcze wiele do zrobienia. 
Gratulacje i podziękowania za-
równo zarządowi, jak i wszyst-
kim pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach, 
złożył Mieczysław Woźniak, 
przewodniczący rady powiatu. 
Podkreślił, że tylko wzajemna 
współpraca i pomoc może pro-
wadzić do takich efektów, ja-
kie przedstawiono w raporcie 
i sprawozdaniu.
Na koniec starosta kartuski 
podziękował radnym za dobrą 
ocenę pracy i wykonania bu-
dżetu w ubiegłym roku. 
/raf/

Jednogłośne absolutorium 
i wotum zaufania

Rada Powiatu Kartuskiego podjęła decyzję o udzieleniu Zarządowi Powiatu absoluto-
rium i wotum zaufania. Uchwały te przyjęto jednogłośnie. 

Gmina Przodkowo  przywią-
zując dużą wagę do poprawy 
czystości powietrza podpisała 
w dniu 10 lipca 2019 roku poro-
zumienie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku określające zasady wspól-
nej realizacji Programu „Czyste 
Powietrze” na  terenie gminy.
Efektem porozumienia bę-
dzie pomoc ze strony wyzna-
czonych pracowników urzędu 

w przygotowywaniu mieszkań-
com zainteresowanym wymia-
ną źródła ciepła na ekologicz-
ne wniosków  pod kątem speł-
nienia wymagań  określonych 
w Programie oraz podejmowa-
nie działań doradczych mają-
cych na celu zidentyfikowanie 
budynków, których właścicie-
le mogliby być potencjalnymi 
Wnioskodawcami i przedsta-
wienie im korzyści płynących 
z wzięcia udziału w programie.

Gmina Przodkowo znalazła 
się w gronie 20 samorządów 
województwa, które w trosce 
o dobro mieszkańców ułatwią 
im skorzystanie z dofinanso-
wania programu „Czyste Po-
wietrze” poprzez możliwość 
wypełniania wniosków bez-
pośrednio w Urzędzie Gminy 
Przodkowo bez konieczności  
wyjazdu do siedziby funduszu 
w Gdańsku.
/UGP/

Pod koniec czerwca wicesta-
rosta powiatu kartuskiego 
Piotr Fikus wraz z dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Andrzejem Puzdrowskim do-
konali oficjalnego odbioru re-
montu drogi powiatowej nr 
1907 w Mokrych Łąkach (gm. 
Kartuzy), zrealizowanej przez 
firmę Viabet z Sierakowic. 
Zakres prac obejmował: prze-

budowanie skrzyżowania, wy-
budowanie 500-metrowego 
odcinka drogi z chodnikiem, 
2 zatokami autobusowymi, 
ścieżką rowerową oraz bez-
piecznym przejściem dla pie-
szych z „wyspą” pośrodku. 
Koszt inwestycji to niespełna 
800 tys. zł. Zadanie zostało 
zrealizowane na dwa miesiące 
przed planowanym terminem.

noWA droGA
przed terminem
Powiatowa inwestycja drogowa 
została zakończona i oddana do 
użytku przed terminem!
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Starosta kartuski Bogdan Łapa 
wraz z wicestarostą Piotrem Fi-
kusem podpisali umowę z fir-
mą Dromos Sp. zo. o., którą re-
prezentował prezes Henryk Pie-
tras. Umowa dotyczyła przebu-
dowy Drogi Powiatowej 1927 
Czeczewo-Przodkowo na odcin-
ku w miejscowości Kawle Gór-
ne wraz z budową ronda w Cze-
czewie. Przebudowa obejmu-
je wzmocnienie i poszerzenie 
nawierzchni, budowę chodni-
ka na długości 1 km, przebudo-

wę zjazdów i skrzyżowań z dro-
gami gminnymi, budowę dwu-
etapowych przejść dla pieszych 
wraz z wzbudzaną sygnalizacją 
ostrzegawczą oraz budowę ron-
da o średnicy 14 m w Czeczewie. 
Wykonawca zrealizuje inwesty-
cję za kwotę ponad 2 mln zł. Po-
wiat kartuski otrzymał na to za-
danie dofinansowanie od woje-
wody pomorskiego w wysokości 
50 proc. z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 
- Będzie to już kolejna inwestycja 

drogowa, którą realizuje powiat 
kartuski – wyjaśnia Piotr Fikus, 
wicestarosta kartuski. - Pragnie-
my przypomnieć o zrealizowa-
nym już zadaniu – przebudowie 
drogi powiatowej nr 1907 w Mo-
krych Łąkach, zaś na ukończeniu 
jest już przebudowa drogi powia-
towej nr 1912 w Sulęczynie oraz 
do końca bieżącego roku zosta-
nie zrealizowane zadanie – prze-
budowa drogi powiatowej nr 1918 
Chmielno – Lipowiec.
/raf/

Kolejna droga 
będzie przebudowana

Droga powiatowa Czeczewo – Przodkowo zostanie przebudowa-
na. Umowę na realizację inwestycji niedawno podpisano. 

Ruszają prace nad inwestycją 
pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej w Kobysewie na odcin-
kach ulic: Sosnowa, Świerko-
wa, Jesionowa, Urocza i Ja-
rzębinowa”.    
Niedawno podpisano umowę 
na realizację zadania z wyko-
nawcą - Firmą z Sierakowic – 
wyłonionym w drodze prze-
targu nieograniczonego.
Zakres zadania obejmuje wy-
konanie: nawierzchni drogi 
z kostki betonowej na odcin-
ku 1265 mb, chodnika z kostki 
betonowej o powierzchni dłu-
gości 1510 mb i szerokości 2 
m, kablowej sieci oświetlenia 
ulicznego na słupach stalo-
wych oraz montaż oświetle-

nia ulicznego typu LED – 24 
komplety, kanalizacji desz-
czowej oraz przykanalików, 
sieci teletechnicznej (położe-
nie kabla miedzianego na od-
cinku ponad 148,4 mb). 
W przetargu oferty złożyło 
5 Wykonawców.  Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma 
z Sierakowic, która wykona 
zadanie za kwotę niemal 2,9 
mln zł. Czas wykonania zada-
nia to 90 dni.
Inwestycja jest w 50 proc. 
dofinansowana z budżetu 
państwa w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej infrastruktury Drogowej 
– edycja 2019.
/raf/
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Koniec z dziurAmi 
i WybojAmi

Współpraca 
poWiatu 
kartuskiego 
z gminami

Rusza przebudowa drogi gminnej 
w Kobysewie. Znikną dziury, będzie 
nowa nawierzchnia i chodniki. 

REKLAMA 19/2019/ZM

Droga powiatowa – ul. 
Długa w Tuchomiu – 
została przebudowana 
i zyskała nową, utwar-
dzoną nawierzchnię. 

Powiat kartuski wspól-
nie z gminą Żukowo zre-
alizował zadanie polega-
jące na wykonaniu no-
wego dywanika asfalto-
wego na długości ponad 
600 metrów bieżących 
w sołectwie Tuchom. 
Koszt zadania to kwota 
100 tys. zł, sfinansowa-
na w 50 proc. z budżetu 
gminy Żukowo i 50 proc. 
z budżetu powiatu kar-
tuskiego.



REKLAMA 8/2019/PR
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Rowerem przez całe Pomorze

Porty będą większe
i nowocześniejsze

O tym, jak ogromne znaczenie 
dla całego Pomorza mają 
porty w Gdyni i Gdańsku, 

nie trzeba nikogo przekonywać. Nic 
więc dziwnego, że konferencja po-
święcona przyszłości portów wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie. 

Na specjalnej konferencji poświęco-
nej tematyce portowej regionu bałtyc-
kiego pod hasłem „Uwarunkowania 
rozwojowe portów Gdańska i Gdyni” 
spotkali się przedstawiciele branży 
morskiej, ministerstw gospodarki 
morskiej, inwestycji i infrastruktury, 
samorządowcy oraz przedsiębiorcy. 
Rozmawiali m.in. o tym, w jakim kie-
runku zmierza branża i jak rozwijać 
trójmiejskie porty.

 – Gospodarka morska jest jedną 
z kluczowych branż województwa 
pomorskiego – powiedział Mieczy-
sław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – W latach 2014-
2018 łączne obroty ładunkowe 
Gdańska i Gdyni wzrosły o 37 proc., 
co daje około 10 proc. wzrost każ-
dego roku. Musimy zwrócić uwagę 
na to, że około 40 proc. naszego 
handlu zagranicznego obsługiwane 
jest przez polskie porty.

Trójmiejskie porty, mimo bar-
dzo dobrych wyników, zmagają się 
z kilkoma trudnościami. To: silna 
konkurencja, niewystarczająca 
dostępność transportowa do polskich 
portów, wysokie koszty dostępu do 
infrastruktury kolejowej, zbyt płytkie 
zaplecze pomorskich portów oraz 
znikoma rola połączeń tranzytowych. 

Co zatem musi się zmienić? 

Przedstawiciele portów w Gdańsku 
i Gdyni podczas konferencji zdra-
dzili plany inwestycyjne.

W planach gdyńskiego portu jest 
zwiększenie przeładunków o 10 proc. 
W najbliższych latach zmodernizowa-
nych zostanie 13 km dróg i 2 przejazdy 
kolejowo-drogowe. Powstanie 356 
nowych rozjazdów. Planuje się też bu-
dowę 2 nowych wiaduktów kolejowych 
i przebudowę istniejącego mostu. 
Wyjazd samochodów do portu ma 
być lepiej zarządzany, zaś na terenie 
gm. Kosakowo powstanie nowa strefa 
logistyczna, a port wyjdzie w morze. 
Dzięki temu niemal dwukrotnie 
zwiększy swoją powierzchnię. Plano-
wane jest także pogłębienie i moderni-
zacja nabrzeży tak, by Gdynia stała się 
portem głębokowodnym. Ponadto przy 
Muzeum Emigracji powstaje właśnie 
nowy terminal pasażerski, a Port 
Morski Gdynia zmierza w kierunku 
komercyjnego bunkrowania statków 
płynnym gazem LNG oraz wykorzysta-
nia nowoczesnych baterii LNG.

Duże plany ma także gdański 
port. Obecne inwestycje portu pro-
wadzone są na kwotę około 0,5 mld 
zł. To m.in. inwestycja dotycząca 
przebudowy i rozbudowy układu 
drogowo-kolejowego, inwestycje 
w nowe nabrzeża czy pogłębienie 
toru wodnego w porcie wewnętrz-
nym. Trwają prace nad udostępnie-
niem obszaru 100 ha, które do tej 
pory były porośnięte lasem. 

Obecnie trwają także prace prowa-
dzone przez PKP PLK nad poprawą 
dostępu do portów morskich.

To świetna wiadomość dla 
miłośników jazdy na rowerze - 
powstanie Subregionalna Trasa 
Rowerowa, która stanie się 
elementem międzynarodowej 
sieci tras EuroVelo.

Nowe drogi, modernizacja kolei, innowacyjne technologie oraz zwiększenie powierzchni – takie są 
plany rozwoju portów w Gdyni i w Gdańsku.

Trzydziestu samorządow-
ców z Pomorza podpisało 
list intencyjny w sprawie 

współpracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania Subregio-
nalnej Trasy Rowerowej. 
Ma być to szlak rowerowy, biegnący 
w centralnej części województwa 
pomorskiego, który wkomponuje 
się w planowaną międzynarodową 
trasę wiodącą z Berlina do Tallina. 
Będą też połączenia z istniejącymi 
trasami EuroVelo 9 i 10.

Samorządowcy zobowiązali 
się do współpracy realizacji, 
utrzymania i promocji długo-

dystansowej trasy rowerowej. 
Szlak zostanie przygotowany na 
podstawie „Koncepcji rozwoju 
sieci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomorskie-
go”. Projekt powstał na zlecenie 
województwa pomorskiego.

Nowa funkcja 
nasypów kolejowych

Nowa Subregionalna Trasa Ro-
werowa obejmować będzie połu-
dniowe Kaszuby, Kociewie, Powi-
śle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność 
turystyczną regionu, dzięki czemu 
sezon turystyczny przedłuży się 
poza miesiące letnie. Oprócz war-
tości turystycznej i rekreacyjnej, 
przyczyni się do rozwoju przed-
siębiorczości związanej z obsługą 
turystów rowerowych. 

– Trasa prowadzić będzie 
w dużej części dawnymi nasypa-
mi kolejowymi, co z pewnością 
wpłynie na jej walory krajobrazo-
we – tłumaczy Michał Bieliński 
z Departamentu Turystki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Dużym atutem 
jest to, że przebieg obejmuje 
aż cztery pomorskie subregio-
ny: Kaszuby, Kociewie, Żuławy 
i Powiśle. Zatem rowerzyści 
przemierzając całość szlaku będą 
mogli doświadczyć tej różnorod-

ności kulturowej i krajobrazowej 
naszego województwa. Liczymy 
też, że w przyszłości uda się 
wpisać ją w europejską sieć Euro 
Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach 
z sąsiednimi województwami: 
ze strony województwa zachod-
niopomorskiego i warmińsko-
mazurskiego będzie zachowana 
kontynuacja trasy.

Na dwóch kołach 
przez pięć państw

Szlak rowerowy wkomponuje 
się w planowaną międzynaro-
dową trasę wiodącą z Berlina 
do Tallina, przebiegającą przez 
pięć państw: Niemcy, Polskę, 
Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się 
będzie także z trasami EuroVelo 
9 i 10. W przyszłości ma stać się 
elementem europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygo-
towane i sprecyzowane zostaną 
analiza finansowa tego przedsię-
wzięcia oraz standardy rowerowe. 
Planowane jest także umieszcze-
nie  projektu w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030.

/raf/
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trójmiejskie porty.

 – Gospodarka morska jest jedną 
z kluczowych branż województwa 
pomorskiego – powiedział Mieczy-
sław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – W latach 2014-
2018 łączne obroty ładunkowe 
Gdańska i Gdyni wzrosły o 37 proc., 
co daje około 10 proc. wzrost każ-
dego roku. Musimy zwrócić uwagę 
na to, że około 40 proc. naszego 
handlu zagranicznego obsługiwane 
jest przez polskie porty.

Trójmiejskie porty, mimo bar-
dzo dobrych wyników, zmagają się 
z kilkoma trudnościami. To: silna 
konkurencja, niewystarczająca 
dostępność transportowa do polskich 
portów, wysokie koszty dostępu do 
infrastruktury kolejowej, zbyt płytkie 
zaplecze pomorskich portów oraz 
znikoma rola połączeń tranzytowych. 

Co zatem musi się zmienić? 

Przedstawiciele portów w Gdańsku 
i Gdyni podczas konferencji zdra-
dzili plany inwestycyjne.

W planach gdyńskiego portu jest 
zwiększenie przeładunków o 10 proc. 
W najbliższych latach zmodernizowa-
nych zostanie 13 km dróg i 2 przejazdy 
kolejowo-drogowe. Powstanie 356 
nowych rozjazdów. Planuje się też bu-
dowę 2 nowych wiaduktów kolejowych 
i przebudowę istniejącego mostu. 
Wyjazd samochodów do portu ma 
być lepiej zarządzany, zaś na terenie 
gm. Kosakowo powstanie nowa strefa 
logistyczna, a port wyjdzie w morze. 
Dzięki temu niemal dwukrotnie 
zwiększy swoją powierzchnię. Plano-
wane jest także pogłębienie i moderni-
zacja nabrzeży tak, by Gdynia stała się 
portem głębokowodnym. Ponadto przy 
Muzeum Emigracji powstaje właśnie 
nowy terminal pasażerski, a Port 
Morski Gdynia zmierza w kierunku 
komercyjnego bunkrowania statków 
płynnym gazem LNG oraz wykorzysta-
nia nowoczesnych baterii LNG.

Duże plany ma także gdański 
port. Obecne inwestycje portu pro-
wadzone są na kwotę około 0,5 mld 
zł. To m.in. inwestycja dotycząca 
przebudowy i rozbudowy układu 
drogowo-kolejowego, inwestycje 
w nowe nabrzeża czy pogłębienie 
toru wodnego w porcie wewnętrz-
nym. Trwają prace nad udostępnie-
niem obszaru 100 ha, które do tej 
pory były porośnięte lasem. 

Obecnie trwają także prace prowa-
dzone przez PKP PLK nad poprawą 
dostępu do portów morskich.

To świetna wiadomość dla 
miłośników jazdy na rowerze - 
powstanie Subregionalna Trasa 
Rowerowa, która stanie się 
elementem międzynarodowej 
sieci tras EuroVelo.

Nowe drogi, modernizacja kolei, innowacyjne technologie oraz zwiększenie powierzchni – takie są 
plany rozwoju portów w Gdyni i w Gdańsku.

Trzydziestu samorządow-
ców z Pomorza podpisało 
list intencyjny w sprawie 

współpracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania Subregio-
nalnej Trasy Rowerowej. 
Ma być to szlak rowerowy, biegnący 
w centralnej części województwa 
pomorskiego, który wkomponuje 
się w planowaną międzynarodową 
trasę wiodącą z Berlina do Tallina. 
Będą też połączenia z istniejącymi 
trasami EuroVelo 9 i 10.

Samorządowcy zobowiązali 
się do współpracy realizacji, 
utrzymania i promocji długo-

dystansowej trasy rowerowej. 
Szlak zostanie przygotowany na 
podstawie „Koncepcji rozwoju 
sieci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomorskie-
go”. Projekt powstał na zlecenie 
województwa pomorskiego.

Nowa funkcja 
nasypów kolejowych

Nowa Subregionalna Trasa Ro-
werowa obejmować będzie połu-
dniowe Kaszuby, Kociewie, Powi-
śle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność 
turystyczną regionu, dzięki czemu 
sezon turystyczny przedłuży się 
poza miesiące letnie. Oprócz war-
tości turystycznej i rekreacyjnej, 
przyczyni się do rozwoju przed-
siębiorczości związanej z obsługą 
turystów rowerowych. 

– Trasa prowadzić będzie 
w dużej części dawnymi nasypa-
mi kolejowymi, co z pewnością 
wpłynie na jej walory krajobrazo-
we – tłumaczy Michał Bieliński 
z Departamentu Turystki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Dużym atutem 
jest to, że przebieg obejmuje 
aż cztery pomorskie subregio-
ny: Kaszuby, Kociewie, Żuławy 
i Powiśle. Zatem rowerzyści 
przemierzając całość szlaku będą 
mogli doświadczyć tej różnorod-

ności kulturowej i krajobrazowej 
naszego województwa. Liczymy 
też, że w przyszłości uda się 
wpisać ją w europejską sieć Euro 
Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach 
z sąsiednimi województwami: 
ze strony województwa zachod-
niopomorskiego i warmińsko-
mazurskiego będzie zachowana 
kontynuacja trasy.

Na dwóch kołach 
przez pięć państw

Szlak rowerowy wkomponuje 
się w planowaną międzynaro-
dową trasę wiodącą z Berlina 
do Tallina, przebiegającą przez 
pięć państw: Niemcy, Polskę, 
Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się 
będzie także z trasami EuroVelo 
9 i 10. W przyszłości ma stać się 
elementem europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygo-
towane i sprecyzowane zostaną 
analiza finansowa tego przedsię-
wzięcia oraz standardy rowerowe. 
Planowane jest także umieszcze-
nie  projektu w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030.

/raf/
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W tym roku „Perły Kaszub” po 
raz pierwszy zorganizowane 
zostały w nowej formule. Naj-
ważniejsze zmiany to nowa ka-
pituła, nowe kategorie oraz na-
grody pieniężne (oprócz sta-
tuetek i dyplomów). Po raz 
pierwszy nagrody zostały tak-
że wręczone podczas imprezy 
masowej – czyli Dni Powiatu 
Kartuskiego, które w tym roku 
uświetniły koncerty zespołów: 
Żuki, Stachy na Lachy, Macieja 
Maleńczuka i Lady Pank.
- Powołałem nową kapitułę, 
gdyż zależało mi na tym, aby 

zasiedli w niej ludzie reprezen-
tujący wszystkie środowiska 
mające wpływ na wybór nomi-
nantów do nagrody – wyjaśnia 
Bogdan Łapa, starosta kartu-
ski. - Zasiedli w niej przedstawi-
ciele pracodawców, organizacji 
pozarządowych, kultury, orga-
nizacji charytatywnych, działa-
cze społeczni. Poza tym zmieni-
liśmy kategorie, w których przy-
znawane są nagrody. Obecnie 
jest ich 5 oraz Nagroda Spe-
cjalna Starosty Kartuskiego. Ta 
ostatnia przyznawana jest oso-
bie, która w ubiegłym roku wy-

kazała się nadzwyczajną dzia-
łalnością na rzecz innych. 
Nagrody w 5 kategoriach wy-
biera niezależna kapituła. Na-
grodę Specjalną otrzymał ks. 
Marek Trybowski. 
- Ksiądz doktor od wielu lat jest 
dyrektorem kartuskiego Ca-
ritasu oraz prowadzi domo-
we hospicjum – wyjaśnia staro-
sta Bogdan Łapa. - Swoją siłę 
i energię w ostatnim czasie skie-
rował w kierunku budowy hospi-
cjum dziennego dla terminalnie 
i nieuleczalnie chorych. Czynił 
ogromne starania, aby pozyskać 

fundusze na ten cel (z Unii Euro-
pejskiej, budżetu państwa, itd.). 
Niestety te starania nie przy-
niosły rezultatu, ksiądz rozpo-
czął więc rozmowy z samorzą-
dami (z ośmioma gminami i po-
wiatem). Efektem tego było po-
rozumienie, na mocy którego 
samorządy pokryją w 50 proc. 
koszt tej inwestycji. Jego wielka 
empatia i wrażliwość została za-
kończona ogromnym sukcesem. 
Dodatkowo po raz pierwszy na-
grodę wręczył także przewod-
niczący rady powiatu kartu-
skiego Mieczysław Woźniak. 

Perły Kaszub w nowej odsłonie
Nagrody Starosty Kartuskiego „Perły Kaszub” trafiły do osób, które w ubie-
głym roku poświęciły swój czas i energię na rzecz innych i zaangażowały się 
w rozwój powiatu kartuskiego.
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Działalność społeczna i charytatywna
Nominacje: Stefan Karcz z Mściszewic, 
Aleksandra Wenta-Smól z Kartuz
Laureat nagrody: Agnieszka Volkov, prezes 
fundacji "Projekt Muscular Dystrophy” z Przyjaźni

Przedsiębiorczość
Nominacje: Gospodarstwo Rolne, Rzeźnia, 
Masarnia Jan Sychta z Miechucinia, Zdrojewscy 
sp. z o.o. ze Stężycy
Laureat nagrody: Berendsen Textile Service Sp. 
z o.o. Żukowa
Kultura
Nominacje: Sławomir Bela z Kartuz, Zespół 
Regionalny Krosniata z Kartuz
Laureat nagrody: Mirosław Kuczkowski 
z Sierakowic

Sport
Nominacje: Uczniowski Klub Sportowy Bat 
z Kartuz, Jakub Skierka z Kartuz
Laureat nagrody: Gevorg Sahakyan z Kartuz

Turystyka
Nominacje: Adler Medical Spa ze Zgorzałego, 
Restauracja Lawendowy Kredens z Miszewa
Laureat nagrody: Hotel Kiston & SPA w Kistowie
Nagroda specjalna Starosty Powiatu 
Kartuskiego
Ksiądz dr Marek Trybowski
Nagroda specjalna Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kartuskiego
Jan Czapiewski

Perły Kaszub w nowej odsłonie
NomiNowaNi i laUReaCi PeRły 

KaSZUb Za 2018 R.
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Wzorowa współpraca 
to przepis na sukces

Z Bogdanem Łapą, starostą kartuskim, o zmianach jakie zaszły po ostatnich wyborach samorządowych oraz o przyszłości powiatu 
kartuskiego, rozmawia Rafał Korbut.

Ten rok (i kolejne) oznacza 
pewne zmiany dla powiatu 
kartuskiego. minione wy-
bory to nowy zarząd i nowa 
rada powiatu. Z pewnością 
efektem tych zmian była ko-
nieczność wyznaczenia kie-
runków rozwoju powiatu. Co 
zatem jest najistotniejsze?

- Przed nami trudne zada-
nia i wyzwania związane 
z budżetami. Budżety po-
wiatów są znacznie „słab-
sze”, niż budżety gmin, po-
nieważ w większości opiera-
ją się na subwencjach i do-
tacjach. Odsetek docho-
dów własnych, w granicach 
34 proc., jest dość małym 
wskaźnikiem. Podobnie od-
pis podatku PIT w wyso-
kości 10,25 procenta oraz 
1,4 procenta z podatku CIT 
jest niewielką kwotą. Dla-
tego jedną z najistotniej-
szych kwestii jest apliko-
wanie o środki zewnętrzne, 
czy to unijne, czy z budże-
tu państwa. 

Co będzie priorytetem 
w tej kadencji?

- Jeśli chodzi o inwestycje, 
w pierwszej kolejności trze-
ba wymienić utrzymanie, 
poprawę oraz budowę no-
wej infrastruktury drogo-
wej. Powiat ma 310 km dróg 
i wymagają one konserwa-
cji i przebudowy. Musimy 
też budować kolejne. Dlate-
go zakładamy co roku apli-
kowanie do programu bu-
dowy dróg gminnych i po-
wiatowych – możemy w ten 
sposób uzyskać dofinanso-
wanie w granicach 50 proc. 
Obecnie czekamy na roz-
strzygnięcie tegorocznej 
edycji, w której aplikowa-
liśmy o dofinansowanie do 
trzech inwestycji. 

Drugą istotną kwestią jest 
z pewnością oświata?

- Oczywiście, to dziedzina 
dla nas niezmiernie istotna. 
W powiecie kartuskim mamy 
7 szkół ponadgimnazjalnych 
(a niedługo ponadpodsta-
wowych), które wymaga-
ją utrzymania, rozbudo-
wy, modernizacji. W dużym 
stopniu to już udało nam 

się zrealizować, ale jeszcze 
jedna szkoła – w Przodko-
wie – pozostawała bez sali 
gimnastycznej. I postanowi-
liśmy to zmienić, prace bu-
dowlane już trwają i pierw-
szy etap ma się zakończyć 
do końca stycznia przyszłe-
go roku. Oprócz tego bę-
dziemy budowali obiekty 
małej infrastruktury spor-
towej. Ile uda nam się zro-
bić – na razie trudno po-
wiedzieć, gdyż zależy to od 
tego, jak nam się zbilansuje 
budżet w kontekście refor-
my oświaty, która niedawno 
weszła w życie. 

Powiat kartuski wspiera 
też osoby niepełnospraw-
ne. w jaki sposób?

- Działają u nas Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Somoninie, 
Chmielnie oraz Stężycy. Idea 
jest taka, aby podopiecznych 
z różnymi stopniami niepeł-
nosprawności przygotowy-
wać do rynku pracy. Ponad-
to nowością, którą urucho-
miliśmy w tym roku, jest Śro-
dowiskowy Dom Dziennego 
Pobytu. To przedsięwzięcie, 
które kosztowało 4,6 mln zł 
(udało nam się pozyskać na 
ten cel dotację z PFRON-u). 
Placówka pomaga przede 
wszystkim osobom z nie-
pełnosprawnościami sprzę-
żonymi. Jest to ewenement 
na skalę województwa, ża-
den powiat nie prowadzi bo-
wiem podobnej instytucji. To 
dla nas kolejne, nowe wyzwa-
nie – bardzo ważne, bo trze-
ba pamiętać, że ok. 10 proc. 
mieszkańców powiatu to oso-
by niepełnosprawne. 

Kolejne dziedzina, która 
dotyczy dosłownie każde-
go, to zdrowie...

- W powiecie kartuskim żyje 
ponad 136 tys. mieszkań-
ców. Przy takiej populacji 
niewyobrażalne jest funk-
cjonowanie bez szpitala. 
Posiadamy szpital powiato-
wy, ale trzeba pamiętać, że 
utrzymanie go i modernizo-
wanie, aby stale podnosić 
jakość świadczonych usług, 
to trudne zadanie. Udało 
nam się – kosztem 6,7 mln 

zł - zrealizować termomo-
dernizację tego obiektu. Ale 
nie rozwiązuje to wszyst-
kich problemów, gdyż Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny 
nałożył na nas obowiązek 
dostosowania bloku opera-
cyjnego do obecnie obowią-
zujących norm i wymogów. 

w jaki sposób te zalecenia 
będą realizowane?

- Wybudujemy całkowi-
cie nowy blok operacyjny. 
To bardzo kosztowna inwe-
stycja, pierwszy kosztorys 
opiewał na tak wysoką kwo-
tę, że nie było szans, aby 
podjąć się jej wykonania. 
Czekamy obecnie na opra-
cowania nowych rozwiązań, 
które pozwolą nam rozpo-
cząć budowę. Szacujemy, że 
będzie to kosztować ok. 20 
mln zł. Ponadto w tym roku 
już wydaliśmy 1,5 mln zł na 
budowę apteki. 

wracając jeszcze do dróg 
(a właściwie nie samych 
dróg, ale również ciągów 
pieszo-rowerowych): wiele 
z nich udało się zbudować 
dzięki współpracy z samo-
rządami gminnymi. 

- Realizujemy to na zasa-
dzie partnerstwa. My pła-
cimy połowę, drugą połowę 
dana gmina. I to się spraw-
dza od wielu lat. 

i tu wkraczamy w bardzo 
ważny temat: partnerstwo 
i współpraca. 

- Tak, w tym momencie trze-
ba wspomnieć o idei po-
wstania metropolii i Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk 
Gdynia Sopot, której auto-
rem był ś.p. Paweł Adamo-
wicz, prezydent Gdańska. 
Od samego początku my, 
jako osiem gmin oraz po-
wiat, popieraliśmy tę ini-
cjatywę i w niej uczestni-
czyliśmy w myśl zasady, że 
im bliżej stolicy, tym więcej 
można odnieść korzyści. 

a jakie są najważniejsze ko-
rzyści z powstania i funk-
cjonowania metropolii?

- Jest ich bardzo dużo, z naj-
ważniejszych mogę wymie-

nić kolej metropolitalną, 
wspólne projekty realizowa-
ne w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorial-
nych, rewolucja komunika-
cyjna w postaci wybudowa-
nych już i powstających wę-
złów integracyjnych, i wiele 
innych, jak choćby rozpo-
częcie w tym roku budowy 
Obwodnicy Metropolitalnej. 
Metropolia ma także ogrom-
ny wpływ na działalność 
przemysłową i usługową.

Powiat kartuski jest obsza-
rem atrakcyjnym dla przed-
siębiorców. Czy współpra-
ca z przedstawicielami biz-
nesu jest ważna dla władz 
powiatu?

- Bardzo ważna. O dynami-
zmie rozwoju przedsiębior-
czości świadczy choćby mi-
nimalne bezrobocie, na po-
ziomie zaledwie 2,5 proc., 

najmniejsze w wojewódz-
twie zaraz po Trójmieście. 
W naszym powiecie działa 
ogromna ilość firm, współ-
praca z biznesem jest po 
prostu koniecznością. Za-
czyna się ona już na pozio-
mie gmin, czyli od podat-
ków lokalnych, które gmi-
ny starają się utrzymywać 
na możliwie najniższym po-
ziomie oraz stosują różne-
go rodzaju ulgi. My ze swo-
jej strony jesteśmy otwarci 
na wszelkiego rodzaju po-
moc i współpracę. Ukło-
nem w kierunku współpra-
cy z biznesem jest oświata. 
Prowadząc szkoły ponad-
gimnazjalne wychodzimy 
naprzeciw branżom kluczo-
wym w naszym powiecie 
i ustalamy kierunki kształ-
cenia w konkretnych zawo-
dach wspólnie z przedsię-
biorcami. 

Kończąc tę rozmowę: jaki 
powiat kartuski chciałby 
pan widzieć za – powiedz-
my – 10 lat?

- Powiat kartuski to przede 
wszystkim mieszkańcy. I to 
oni będą oceniać podejmo-
wane przez nas działania. 
Trzeba podkreślić, że powiat 
to też gminy, które go two-
rzą. I jeśli my z samorząda-
mi gminnymi będziemy się 
doskonale rozumieć (tak, jak 
jest to dziś) i w pewnych kie-
runkach podejmiemy wspól-
ne działania, to mieszkańcom 
dobrze i bezpiecznie będzie 
się tu żyć. A zatem moje ma-
rzenie jest takie, aby powiat 
kartuski miał wszystkie for-
my (bezpieczeństwo, opie-
ka zdrowotna, oświata, in-
frastruktura drogowa, sfera 
społeczna, kultura, rozrywka 
i sport) rozwinięte na możli-
wie wysokim poziomie. 
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Chodnik został wykonany z kost-
ki brukowej i ma długość ponad 
320 m oraz 2 m szerokości.
- Planując to zadanie braliśmy 
pod uwagę przede wszystkim 
bezpieczeństwo mieszkańców 
– mówi Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo. – To 
trasa niezwykle istotna z ko-
munikacyjnego punktu widze-

nia. Często wybierają ją bowiem kierowcy omijający Żukowo. 
Koszt zadania to około 190 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest Spółka Komunalna Żukowo.
/raf/
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Już tylko do dziś można zgłosić 
projekt w ramach budżetu 
obywatelskiego w Gminie Żukowo. 

będzie dodatkowa pula na dofinansowanie kosztów 
modernizacji źródła energii cieplnej w gminie Żukowo.

w baninie powstał Punkt Przyjęć Dzielnicowego.

w otominie właśnie oddawany jest do użytku 
nowy chodnik. To dobra wiadomość dla 
niezmotoryzowanych mieszkańców tej miejscowości. 

ostAtniA szAnsA 
na zgłoszenie projektu

Wciąż można otrzymać dodatkoWe 
pieniądze na Wymianę piecu

oKo W oKo z dzielnicoWym

Na tegoroczną edycję budże-
tu obywatelskiego gmina Żu-
kowo planuje przeznaczyć 
200 tys. złotych brutto (jest 
to łączna wartość projektów 
przyjętych do realizacji w ra-
mach „Budżetu Obywatelskie-
go 2020”). Projekty zgłaszać 
można w systemie elektronicz-
nym na stronie www.zukowo.
budzet-obywatelski.org. Na-
stępnie wydrukowane zgłosze-
nia wraz z niezbędnymi podpi-
sami należy złożyć w Urzędzie 
Gminy w Żukowie. Termin zgła-
szania upływa 31 lipca br. 

Kolejnym etapem jest weryfika-
cja projektów (zaplanowane jest 
to na okres pomiędzy 10 a 20 
sierpnia), losowanie numerów 
projektów do głosowania (do 20 
sierpnia), a na termin 9-23 wrze-
śnia przewiduje się samo gło-
sowanie, które w tym roku od-
będzie się wyłącznie w formie 
elektronicznej.  Wyniki zosta-
ną ogłoszone do 30 września br. 
Budżet obywatelski skierowany 
jest tylko i wyłącznie dla miasta 
Żukowo i mieszkańców osiedli 
na terenie miasta.
/raf/

Dużym zainteresowaniem cie-
szy się tegoroczny nabór wnio-
sków na dofinansowanie kosz-
tów modernizacji źródła ener-
gii cieplnej. Urząd Gminy Żuko-
wo pozytywnie rozpatrzył już 33 
wnioski.
Na powyższe cele przeznaczo-
no już niemal 100 tys. zł. Środ-
ki w całości pochodzą z budżetu 
gminy. Zainteresowanie jest tak 
duże, że burmistrz gminy Żuko-
wo podjął decyzję o zwiększeniu 
środków na to zadanie. Nadal 
można zatem składać wnioski. 
- Tak pozytywny odzew miesz-
kańców naturalnie nas cie-

szy, dofinansowania udzielamy 
przede wszystkim z myślą o czy-
stości powietrza i ochronie śro-
dowiska – mówi Wojciech Kan-
kowski, burmistrz gminy Żuko-
wo. – Na chwilę obecną najwię-
cej wniosków wpłynęło z Bor-
kowa, Banina, Żukowa, Glincza 
i Skrzeszewa.
Przypominamy, że o dofinan-
sowanie mogą ubiegać się oso-
by fizyczne, będące właściciela-
mi domów jednorodzinnych oraz 
wspólnoty mieszkaniowe zarzą-
dzające nieruchomością, na któ-
rej ma być zrealizowana inwesty-
cja. Dofinansowane będą moder-

nizacje źródeł energii cieplnej, 
polegające na likwidacji kotłów 
opalanych węglem lub koksem 
i zastąpieniu ich: kotłami opala-
nymi gazem, kotłami opalanymi 
olejem opałowym, kotłami opa-
lanymi biomasą (drewno kawał-
kowe, zrębki drzewne, brykiety, 
pellety), elektrycznymi źródłami 
ciepła na potrzeby ogrzewania 
budynków.
Do konkursu nie mogą być zgła-
szane zadania rozpoczęte i za-
kończone. Mieszkańcy zaintere-
sowani udzieleniem dofinanso-
wania, powinni złożyć komplet-
ny wniosek w Urzędzie Gminy 
w Żukowie. Maksymalna kwota 
dotacji nie przekroczy 3 tys. zł.
Jest też możliwość bezpośred-
niego składania wniosków do 
WFOŚiGW w Gdańsku w ramach 
Programu Priorytetowego Czy-
ste Powietrze. Tu można pozy-
skać środki na: wymianę starych 
źródeł ciepła (pieców i kotów na 
paliwa stałe) oraz zakup i mon-
taż nowych źródeł ciepła, speł-
niających wymagania progra-
mu, docieplenie przegród bu-
dynku, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, montaż lub mo-
dernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej, instalacje odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów sło-
necznych i instalacji fotowolta-
icznej), montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła.
/raf/

Dzięki staraniom Policji oraz 
dobrej współpracy burmistrza 
gminy Żukowo i Zrzeszenia Ka-
szubsko Pomorskiego oddział 

Banino w każdą środę w go-
dzinach 17:00 - 20:00 w Bani-
nie funkcjonować będzie Punkt 
Przyjęć Dzielnicowego.

- Liczymy, że nowo otwarty 
Punkt Przyjęć Dzielnicowe-
go pozwoli mieszkańcom Ba-
nina załatwić szybciej wiele 
spraw, a także wpłynie na po-
prawę poczucia bezpieczeń-
stwa tej części naszej gmi-
ny – mówi Wojciech Kankow-
ski, burmistrz gminy Żukowo. 
– To przede wszystkim odpo-
wiedź na postulaty mieszkań-
ców o przybliżenie Policji do 
Banina.
Z przedstawicielem Policji 
będzie można spotkać się 
w siedzibie ZKP o/Banino 
(budynek OSP) przy ul. Lot-
niczej - wejście od strony bi-
blioteki. Dyżury rozpoczną 
się 7 sierpnia.
/raf/
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Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców w Kartuzach rozpoczął niedawno funkcjonować.

Po informacje 
i pomoc do punktu

Na wniosek starosty kartuskie-
go Bogdana Łapy 27 czerw-
ca wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich dokonał oficjalnego 
otwarcia Punktu Informacyjno-
Doradczego dla Cudzoziemców. 
W punkcie tym cudzoziemcy 
spoza Unii Europejskiej mogą 
bezpłatnie uzyskać m.in. pora-
dy prawne, dotyczące zatrud-
nienia, legalizacji pobytu, opie-
ki nad dziećmi, nauki dzieci czy 
opieki zdrowotnej. Kartuzy są 
jednym z sześciu miast, w któ-
rym takie biura się znajdują. 
Oprócz tego działają w Gdań-
sku, Gdyni, Słupsku, Chojni-
cach, Starogardzie Gdańskim.
W Kartuzach punkt znajduje się 
przy ul. 3 maja 2/14 (wejście od 
strony podwórka).

budoWA chodniKA nA finiszu
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noWe perspeKtyWy dlA przedszKolAKóWinteGrAcyjny WyjAzd 
do niemiec w ubiegłym miesiącu zakończył się projekt, realizowany w gminie Przodkowo. 

Grupa młodzieży z gminy 
Żukowo oraz z gmin partnerskich 
integrowała się w wendelstein.

Zajęcia dla przedszkolaków od-
bywały się w ramach projek-
tu „Nowe perspektywy dla 
OWP w Gminie Przodkowo”. Był 
to projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zajęcia odbywa-
ły się w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego w Przodkowie, 
Czeczewie i Pomieczynie. 168 
podopiecznych mogło uczest-
niczyć w zajęciach z j. angiel-
skiego, robotyki, rozwijających 
kompetencje społeczne. Nie za-

pomniano również o dzieciach 
z problemami wymowy czy po-
stawy - dla nich zorganizowa-
ne były zajęcia z logopedii oraz 
gimnastyki korekcyjnej. 
Lekcje przeprowadzane były 
przez wykwalifikowanych na-
uczycieli, którzy na tę okolicz-
ność zostali fachowo przeszkole-
ni a ich forma dostosowana była 
do oczekiwań zarówno rodziców, 
jak i samych uczniów. Ponadto, 
żeby utrwalić dzieciom zdoby-
tą wiedzę i umiejętności, ośrodki 
zostały wyposażone w niezbęd-

ne pomoce dydaktyczne i me-
ble tj. sprzęt multimedialny m.in. 
do nauki języka angielskiego, ta-
blety z oprogramowaniem do ob-
sługi robotów, interaktywne pod-
łogi, programy komputerowe do 
terapii logopedycznej, tablice in-
teraktywne, laptopy oraz pomo-
ce dydaktyczne jak gry, kloc-
ki, zestawy robotów, pakiety lo-
gopedyczne, materace do logo-
pedii oraz kolorowe meble ta-
kie jak: szafki, stoliki i krzesełka, 
szatnie czy tablice magnetyczne 
oraz kolorowe dywany. Wszyst-

kie te pomoce pomagają dzie-
ciom lepiej przyswoić zdoby-
tą wiedzę. W trakcie ostatniego 
półrocza zakończonego już roku 
szkolnego zrealizowanych zosta-
ło 112 godzin z języka angielskie-
go, 340 godzin z robotyki, 40 go-
dzin z kompetencji społecznych, 
100 godzin z logopedii oraz 60 
godzin z gimnastyki korekcyjnej.
Przed uczniami i nauczycielami 
nowe wyzwania w ramach tego 
projektu, ponieważ od września 
rozpocznie się kolejny cykl zajęć. 
/raf/
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Niedawno zawarto długo wyczekiwaną umowę na dostawy i montaż instalacji kolektorów 
słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno.

Czysta energia dla 
trzech gmin

Liderem projektu jest gmina Sie-
rakowice, w partnerstwie z gmi-
nami Kartuzy oraz Sulęczyno. 
Umowa jest realizowana w ra-
mach projektu dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 

pn. „OZE dla Kaszub – wykorzy-
stanie energetyki rozproszo-
nej na rzecz ograniczenia emisji 
w gminie Sierakowice”. 
W ramach projektu przewidu-
je się montaż źródeł/instalacji 

i urządzeń wykorzystujących 
energię słońca, w dwóch tech-
nologiach: solarnej i fotowolta-
icznej oraz powietrznych pomp 
ciepła do c.w.u. Inwestycja obej-
muje zarówno sektor publiczny, 

jak i prywatny z obszaru trzech 
gmin. Łączna liczba instalacji 
powinna wynieść 855, w tym 
522 instalacji solarnych, 273 po-
wietrznych pomp ciepła do c.w.u. 
oraz 51 sztuk oświetlenia ulicz-
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nego solarnego i hybrydowego. 
Dodatkowa zdolność wytwarza-
nia energii odnawialnej to aż 3,41 
MW. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarniach – 665 
ton równoważnika CO².
W ramach zawartej umowy wy-
konawca zrealizuje do koń-
ca bieżącego roku dostawę 
i montaż instalacji i urządzeń. 
Wartość projektu to niemal 9,6 
mln zł.  Wysokość dofinanso-
wania wynosi 85 proc. kosztów 
kwalifikowalnych. 
Do zrealizowania pozostaje jesz-
cze zamówienie na budowę 51 
latarni oświetlenia ulicznego 
w gminach Sierakowice (11 szt.) 
oraz Kartuzy (40 szt.). W ramach 
pierwszego postępowania prze-
targowego nie zgłosił się żaden 
wykonawca chętny do realizacji 
tychże prac. Gmina Sierakowice 
ogłosi zatem kolejny przetarg.
Przypomnijmy, że gmina Siera-
kowice (wraz z partnerami Gmi-
ną Sulęczyno oraz Gminą Kartu-
zy) aplikowała do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego o dofinansowanie 
ww. projektu, składając wniosek 
już prawie dwa i pół roku temu. 
Projekt uzyskał pozytywną re-
komendację zespołu oceniają-
cego i jako jeden z 24 projektów 

uzyskał dofinansowanie w wy-
sokości ponad 8,3 mln zł. 
W pierwszej kolejności sukcesyw-
nie wykonawca przeprowadzi wi-
zje lokalne wszystkich obiektów 
inwestycyjnych. W ramach wizji 
zostaną uzgodnione, z właścicie-
lami lub zarządcami poszczegól-
nych obiektów, warunki realizacji 
w tym m.in. termin realizacji prac 
montażowych. W związku z wy-
łonieniem wykonawcy i ustale-
niem faktycznych kosztów reali-
zacji inwestycji, gminy-partnerzy 
mogą też zawrzeć z właściciela-
mi lub zarządcami poszczegól-
nymi obiektów, stosowne umowy 
regulujące sprawy udostępnia-
nia obiektów i zainstalowanych 
urządzeń. Zgodnie z informa-
cjami przekazywanymi podczas 
spotkań z uczestnikami projek-
tu urzędnicy informują również, 
że gmina Sierakowice czeka na 
niezbędną interpretację Kra-
jowej Administracji Skarbowej 
ws. ewentualnego dodatkowe-
go obciążenia 8 proc. (dla gospo-
darstw domowych o powierzch-
ni użytkowej budynku nie więk-
szej niż 300 m2) lub 23 proc. (dla 
pozostałych uczestników projek-
tu) podatkiem VAT otrzymanych 
dotacji. 
/raf/

15-osobowa grupa młodzie-
ży z gminy Żukowo wraz 
z opiekunami gościła w Wen-
delstein (Bawaria, Niemcy) 
na obozie integracyjnym. 
Wśród reprezentantów gmi-
ny znaleźli się przedstawi-
ciele Młodzieżowej Rady 
Gminy Żukowo, jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz szkół. W obozie 
udział wzięła również mło-
dzież z Saint Junien oraz 
gospodarze z Wendelste-
in. Uczestnicy spotkania po-
znawali kulturę i specyfikę 
Polski, Francji i Niemiec. Nie 

zabrakło też wzajemnej pro-
mocji, integracji oraz udzia-
łu we wspólnych projektach 
z zakresu muzyki, tańca i fit-
nessu. Obóz zakończył się 
przedstawieniem efektów 
pracy nad projektami.
Wyjazd został bardzo cie-
pło przyjęty przez każdą ze 
stron, co prawdopodobnie 
zaowocuje podobnym spo-
tkaniem w przyszłym roku. 
Współpraca między gmi-
nami Żukowo, Wendelstein 
i Saint Junien trwa już nie-
mal 20 lat.
/raf/

Fot. Radosław Cebela
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PRaSa Ferguson, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

beCZKi plast. 200 l, na działkę, do 
wody, czyste lub pod rynny, tel 511 
841 826

SPRZeDam betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

Słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

DRewNo opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

wyKoNam prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, Małe Trójmiasto Kaszubskie, 
tel. 501 355 977

ZłoTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZeDam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

SPRZeDam materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

SPRZeDam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZeDam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDam

SPRZeDam gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.2 ha wraz z zabudo-
waniem, tel. 661 895 941

wyNaJmĘ

PoSZUKUJĘ wyNaJĄĆ

KUPiĘ

KUPiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

KUPiĘ mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPRZeDam

Jawa typ 223, 1977 r. farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

PiaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1os. 2T, 
1995r czarny, cena 1700 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

SPRZeDam Citroen C3 Picasso 
2010r., benzyna+LPG, przebieg 160 
000 km, silnik 1.4, tel. 504 238 760

KUPiĘ

iNNe

EDUKACJA

leKCJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZeDam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 505-
56-70-34 

USŁUGI

USłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKowaNia jednorazowe, tel. 
501 175 330

KoTłowNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PRofeSJoNalNa fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

wDowa pozna Pana od 65 do 70 
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

SPRZeDam odkurzacz wielofunk-
cyjny, mało używany, do prania dy-
wanów i tapicerek, 850 zł, tel. 790 
290 835
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aWans do centralnej ligi
Trzech wychowanków Cartusii wywalczyło awans do 
Centralnej ligi Juniorów
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UKS Lotos Gdańsk rocznik 
2005 wywalczył awans do Cen-
tralnej Ligi Juniorów pokonu-
jąc w meczu rewanżowym ze-
spół AP „Poznańska 13” 3:1 
(pierwsze spotkanie  skończy-
ło się porażką Gdańszczan 1:2). 

W kadrze UKS Lotos Gdańsk, 
w pierwszym składzie wyszło 
dwóch wychowanków Cartusii 
1923 Kartuzy aktualnie będą-
cych na wypożyczeniu do UKS
-u tj. Łukasz Plichta i Nikodem 
Kitowski. W drugiej połowie na 

boisku pojawił się także bory-
kający z kontuzją trzeci wycho-
wanek Cartusii Oliwier Sten-
zel (aktualnie zawodnik Zagłę-
bie Lubin wypożyczony do UKS 
Lotos Gdańsk).
/raf/

Do klubu dołączył Jan Tu-
rowski, Marek Dawidowski 
i Filip Ustowski. Dla Mar-
ka Dawidowskiego i Fili-
pa Ustowskiego jest to po-
wrót do kartuskiego klubu. 
Obaj są jego wychowanka-
mi. Natomiast Jan Turowski 
pełnić będzie także funkcję 
asystenta I trenera.
Jan Turowski (1990), po-
mocnik, występował na le-
wej obronie i pomocy, środ-
ku obrony, a nawet jako de-
fensywny pomocnik. Wcze-
śniej grał m.in. w Koronie 
Człopa, Jaguarze Gdańsk 
i Noteć Rosko. W kartu-
skim klubie będzie również 
pełnił funkcję asystenta 
trenera Błażeja Adamusa. 
Niedawno ukończył kurs 
trenerski UEFA A.

- Żeby zdobyć każdy punkt 
trzeba zostawić na boisku 
maksymalnie dużo zdrowa. 
Już miałem okazję grać 
w IV lidze i wiem, że każ-
dy punkt trzeba na boisku 
wyszarpać. Na pewno nie 
liczymy na to, że będzie 
łatwo. Trzeba dać z siebie 
120 procent, żeby zapew-
nić sobie byt w IV lidze – 
mówi nowy nabytek klubu, 
Jan Turowski.
Marek Dawidowski (1989), 
środkowy obrońca. Wcze-
śniej m.in. GKS Sierakowi-
ce, KS Kamienica Królew-
ska i Amator Kiełpino.
- Na pewno główny cel to 
utrzymanie. Każdy mecz 
będzie walką o każdy metr 
murawy i o każdą możliwę 
sytuację na boisku. Mia-

łem okazję grać przeciw-
ko Cartusii w poprzednim 
sezonie. Jako GKS Sie-
rakowice wygraliśmy 1:0 
(kwiecień 2019) – wspomi-
na Marek Dawidowski.
Filip Ustowski (1989) środ-
kowy pomocnik. Wcześniej 
m.in. GKS Sierakowice i KS 
Kamienica Królewska.
- Dlaczego Cartusia? Bo je-
stem wychowankiem tego 
klubu. Myślę że, moja gra 
w pierwszym składzie jest 
bardzo realna – mówi Fi-
lip Ustowski. - W IV lidze 
nie będzie łatwo ale my-
ślę, że się uda. Wiele lat 
gram w V lidze i obserwuję, 
że wszystkie drużyny któ-
re awansowały, spokojnie 
utrzymują się w IV lidze.
/raf/

zmiany W składzie drużyny
Trzech nowych zawodników dołączyło do drużyny 
Cartusia 1923 Kartuzy.

Fot. Cartusia Kartuzy

zWycięstWo krzysztofa kacnerskiego
Krzysztof Kacnerski wywalczył pierwsze miejsce na 
Strongman Cup Kielno 2019!
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W minioną sobotę siłacze przy-
byli po raz kolejny, aby rywalizo-
wać na Pucharze Polski w Kiel-
nie. Była to już II edycja tego wy-
darzenia. 
W roli sędziów zobaczyć mogli-
śmy Jarosława Dymka i Sławo-
mira Toczka. Imprezę prowadził 
Bartłomiej Szreder z Wejherow-
skiego Klubu Sportowego i Spor-
tów Siłowych „Apollo.” Na wi-
dzów czekały ciekawe atrakcje 
w postaci dmuchanych zamków, 
placów zabaw, konkurencji dla 
publiczności oraz pokazy boksu, 
które przygotował trener Adam 
Adamowicz z KSB „Apollo”. 
Najważniejsze jednak – i najbar-
dziej widowiskowe – były zma-
gania najsilniejszych mężczyzn. 
Strongmani mieli przed sobą nie-
łatwe zadania w kilku konkuren-
cjach. Rywalizacja była bardzo 
zacięta – najlepszym okazał się 
Krzysztof Kacnerski, który nie 
dał szans rywalom i wywalczył 
najwyższe miejsce na podium. 
/raf/

Festiwal Rzutów im. Kami-
li Skolimowskiej na stałe wpi-
sał się już w kalendarz lekkiej 
atletyki. Jeżeli pogoda dopi-
sze, w sobotę 3 sierpnia mogą 
paść rekordy. 
Organizatorzy zaplanowali 
w sumie pięć konkurencji. Na 
terenie Centralnego Ośrodka 
Sportu Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich Cetniewo wystą-
pią oszczepnicy, kulomioci 
i młociarze obojga płci, a tak-
że dyskobole.
wa

Czołówka polskich miotaczy weźmie udział w siódmej 
edycji Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej, który 
zorganizowany zostanie na terenie COS OPO Cetniewo. 

Znani miotacze 
w OPO Cetniewo

miChał KowalSKi,
dyrektor COS OPO Cetniewo

W Cetniewie będzie można podzi-
wiać najlepszych polskich mio-
taczy. Na starcie zawodów, które 
uhonorują pamięć Kamili Skoli-
mowskiej, mistrzyni olimpijskiej 
z Sydney, zobaczymy m.in. Malwinę 
Kopron, Pawła Fajdka, Piotra Mała-
chowskiego, czy też Konrada Buko-

wieckiego. Zachęcamy wszystkich fanów lekkoatletyki 
do podziwiania ich zmagań. 
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Klasyfikacja 
końcowa:
1. Krzysztof Kacnerski
2. Dariusz Wejer
3. Przemysław Ciechanowski
4. Arkadiusz Jasiński
5. Michał Kopacki
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