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PODZIĘKOWANIA ZA POMOC 

Pandemia koronawirusa to trudny czas szczególnie dla 
lekarzy, pielęgniarek i specjalistów z różnych dziedzin 
medycyny, którzy działają „na pierwszej linii frontu”. I oni 
też potrzebują pomocy. Starosta kartuski wystosował list 
z podziękowaniem dla tych, którzy okazali wielkie serca 
i pospieszyli z niezbędnym wsparciem dla szpitala.
str. 3

EPIDEMIA A GOSPODARKA

Marszałek Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, w wy-
wiadzie dla naszej gazety mówi 
o kryzysie, wywołanym pandemią 
koronawirusa. - To największy 
kryzys gospodarczy w historii wol-
nej Polski, potrzebna jest mobili-
zacja! – uważa marszałek.
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6 MILIONÓW ZŁ NA DROGI

Urząd Gminy Sierakowice poinfor-
mował o uzyskanym przez gminę 
dofinansowaniu ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych (edy-
cja na 2020 r.). Gmina dofinanso-
wanie w wysokości ok. 5,9 mln zł, 
zaś koszt całkowity inwestycji to 
niemal 10,3 mln zł.
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To bardzo dobra wiadomość dla samorzą-
dów - rusza Fundusz Dróg Samorządowych. 
Powiat kartuski złożył 2 wnioski na remonty 
Dróg Powiatowych: droga 1924 - Kiełpino 
- Pikarnia - odcinek 3,73 km, i droga 1918 
- Wygoda Łączyńska - Chmielno - odcinek 
2,98 km. Powiat Kartuski otrzymał dofinan-

sowanie w wysokości 1 735 814 zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Podana kwota stanowi 
50% wartości zadań. Województwo Pomor-
skie otrzymało w sumie 157 mln zł: 64,8 mln 
zł na zadania powiatowe, 92,2 mln zł na zada-
nia gminne.

Wsparcie uzyska 158 zadań: 32 powiatowe 

i 126 gminnych, co pozwoli na budowę, prze-
budowę lub remont 273 kilometrów dróg: 141 
km powiatowych i 132 km gminnych. 

- Bardzo dziękujemy wojewodzie Dariuszo-
wi Drelichowi za podjętą decyzję – podkreśla 
Piotr Fikus, wicestarosta kartuski. 

/raf

Szansa na kolejne drogi
POWIAT | Starostwo Powiatowe w Kartuzach sięga po kolejne środki na budowę i modernizację 
dróg na terenie powiatu kartuskiego. Łącznie na Pomorzu wsparcie uzyska 158 zadań.
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Psycholog udzieli 
wsParcia Przez telefon
Powiat | w okresie zagrożenia epidemicznego każdy 
potrzebujący może uzyskać wsparcie psychologiczne 
i skorzystać z poradnictwa rodzinnego przez telefon.

Sytuacja związana 
z epidemią koronawirusa 
spowodowała ogranicze-
nie kontaktów społecz-
nych, niejednokrotnie 
długotrwałą izolację, 
naraża nas na utratę 
pracy, zmianę dotych-
czasowego stylu życia 
czy chorobę. Wszystko 
to powoduje, że w więk-

szym stopniu jesteśmy podatni na stres, który może 
powodować  lęk (czasami lęk paniczny, nieadekwatny 
do bodźca, który go wywołał), a nawet stany depresyjne. 
Poczucie bezradności, strach, straty finansowe, a nawet 
nuda i rutyna codziennego dnia mogą być przyczyną 
nie tylko problemów psychicznych, sprzyjają również 
wzrostowi spożycia alkoholu, który z kolei obniża odpor-
ność organizmu i może zwiększyć ryzyko zakażenia oraz 
ostrzejszego przebiegu choroby.
Pandemia zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla człon-
ków rodzin z problemem uzależnienia i przemocy. Wycho-
dząc naprzeciw zwiększonym potrzebom mieszkańców 
gminy w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, 
poradnictwa rodzinnego, informujemy, że osoby potrze-
bujące wsparcia emocjonalnego mogą otrzymać pomoc 
psychoterapeuty uzależnień pracującego w  Punkcie In-
formacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień , mieszczącym 
się  przy ul. Łosińskiego 1 w Sierakowicach, kontaktując się 
telefonicznie.
Dyżury telefoniczne, tel. 609 180 881. Punkt jest czynny 
w dni: poniedziałek godz. 10.00 – 15.00; czwartek godz. 
10.00 – 15.00; piątek godz. 10.00 – 15.00.
/raf/

Dopłacą do utylizacji
GM. PRZODKOWO | O dofinansowanie usunięcia materiałów 
budowlanych zawierających azbest mogą wnioskować także miesz-
kańcy gminy Przodkowo. Termin upływa za ok. 3 tygodnie.

Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z realizacją 
Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na 
terenie gminy Przodkowo istnieje możliwość ubiegania się o dofinan-
sowanie do zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją 
odpadów azbestowych z terenu gminy Przodkowo na rok 2020.

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dotacji prosimy o kontakt te-
lefoniczny, pod nr tel. 58 500 16 09 lub drogą elektroniczną: nierucho-
mosci@przodkowo.pl. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami 
należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 
2020 roku r., który jest warunkiem uzyskania dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

/raf/

Pozbądź się azbestu dzięki dofinansowaniu
GM. SIERAKOWICE | Można ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji pokryć dachowych zawierających rakotwórczy azbest (eternit).

Dofinansowanie do likwidacji pokryć dacho-
wych zawierających azbest (eternitu) w roku 
bieżącym: gmina Sierakowice planuje ubiegać 
się o środki na demontaż, zbieranie, transport 
oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających 
azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Łączna kwota dofinansowania może wy-
nieść:

- do 600 zł za tonę zdjętego odpadu zawie-
rającego azbest - jeżeli na zadanie składają się 
łącznie demontaż, zbieranie, transport i uniesz-
kodliwienie odpadu

- do 300 zł za tonę odpadu zawierającego 
azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie 
transport i unieszkodliwienie odpadu.

Właściciele budynków planujący zdemon-
tować dach z płyt azbestowych mogą składać 
wnioski do Urzędu Gminy Sierakowice w ter-
minie od 11 maja do 5 czerwca 2020 r. We 

wniosku należy podać powierzchnię płyt azbe-
stowych jaka planowana jest do wymiany.

Do refundacji poniesionych kosztów ko-
nieczne będą następujące dokumenty: faktury 
za wykonaną usługę, dokumentacja fotogra-
ficzna obrazująca aktualny stan przed rozpo-
częciem prac,

Wykonawca wybrany przez właściciela bu-
dynku ma także obowiązek przedłożyć wła-
ścicielowi budynku oraz urzędowi gminy 
dokumenty, których wykazd dostępny jest na 
stronie gminy sierakowice.pl.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wy-
łącznie udokumentowane koszty: demonta-
żu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana 
odpadów zawierających azbest, poniesione 
w 2020 roku, najpóźniej do dnia 30 listopada 
br. Uwaga - zakup materiałów do wykonania 
nowego pokrycia dachowego nie podlega do-
finansowaniu. 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii 
do odwołania wykonywanie zadań przez 
Urząd Gminy Sierakowice podlega ograni-
czeniu w sposób wyłączający bezpośrednią 
obsługę interesantów.

Mimo to, Urząd Gminy Sierakowice nie-
przerwanie realizuje zadania, w tym w szcze-
gólności rozpatruje wnioski, które interesanci 
mogą składać za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej lub platformy e-puap (w sposób wy-
łączający bezpośrednią wizytę w Urzędzie).

W celu uzyskania informacji jak załatwić 
sprawę rekomendowany jest kontakt telefo-
niczny lub za pośrednictwem e-mail  siera-
kowice@sierakowice.pl.

W celu uzyskania większej informacji można 
skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 58 
681 95 42.

/raf/

ważne terminy:
- do 5 czerwca - termin składania przez 
mieszkańców w Urzędzie Gminy Sierakowi-
ce wniosków o dofinansowanie na likwidację 
azbestu
- do 15 czerwca - termin złożenia wniosku 
przez Gminę Sierakowice do WFOŚiGW 
w Gdańsku
- do 27 lipca  - rozstrzygnięcie konkursu 
przez  WFOŚiGW w Gdańsku
- do 31 lipca - WFOŚiGW w Gdańsku opubli-
kuje wynik na swojej stronie internetowej
- do 30 listopada - planowany termin wyko-
nania demontażu i dostarczenia odpadów na 
składowisko.
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Starosta Kartuski wystosował list z podzię-
kowaniem dla tych, którzy w tym trudnym 
czasie okazali wielkie serca i pospieszyli 
z niezbędną pomocą. 

„Od dwóch miesięcy nasze życie wygląda 
inaczej, wszyscy odczuwamy skutki epidemii 
konorawirusa. Wielką wartością w tym trud-

nym czasie jest życzliwość i pomoc jaką może-
my się wzajemnie obdarzać. 

Przykładem takiego działania są przedsię-
biorcy, organizacje, inne instytucje i osoby 
prywatne, które wspomogły Powiatowe Cen-
trum Zdrowia w Kartuzach. 

Chciałbym szczególnie podziękować fir-

mom i organizacjom, które przekazały daro-
wiznę w kwocie 32 300 zł do Powiatu Kar-
tuskiego: WODKAN-Grzenkowicz Sp. z o.o., 
FB-JELCZ Sp. z o.o., Andrzej Stromski z fir-
my Prestol Sp. z o. o., Elas-Pol S.C. Danuta 
i Jerzy Elas, Kostbet Sp. z o.o., Danfoss Poland 
Sp. z o.o., Kapeo Polska, Kapeo Kolor Sp. z o. 
o., Kapeo Laser Sp. z o.o., Ubojnia Drobiu 
Gosz, Elis Textile Service Sp. z o.o., Ochotni-
cza Straż Pożarna w Sulęczynie i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Pomieczynie.

Dziękuję także wszystkim Gminom Powia-
tu Kartuskiego i Spółce Komunalnej w Żuko-
wie za modernizację tlenowni oraz Fundacji 
TVN, firmom i prywatnym darczyńcom, 
którzy przekazali 71 600 zł bezpośrednio dla 
Szpitala Powiatowego w Kartuzach.

Dziękuję także za darowizny rzeczowe, dla 
szpitala takie jak środki ochrony osobistej: 
maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne, 
rękawiczki jednorazowe, gogle oraz suszaki 
do kombinezonów, koncentratory tlenu, pral-
ki, generatory ozonu, płyny dezynfekujące, 
jednostki nawiewowe, artykuły spożywcze 
o łącznej wartości ponad 200 000 zł przeka-
zane przez: Gminę Żukowo, Fundację Pomo-
cy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech 
Dziecka”, ELWOZ, Przedsiębiorstwo LIS, 
Mielewczyk Sp. z o.o., Górski PB Sp. z o.o. 

S.K.A., BAT, Zakład Energetyki Cieplnej 
„SPEC-PEC” Sp. z o.o., Stowarzyszenie „Ad 
Intende – Z Sercem”, Morad Sp. z o.o., Polmax 
Kartuzy, Ochotniczą Straż Pożarną w Bani-
nie, Franke Foodservice Systems Poland Sp. 
z o. o., Patrizia Aryton, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sierakowicach, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Miechucinie, Szkółkę Roślin Ozdob-
nych Cyprys Waldemar Cybulski, Koszałka 
Skład Hurtowy, BRANDS POLSKA Sp. z o.o., 
ELUS, JT MEBEL, NEWSDA, ACRYLEX, 
UNILEVER POLSKA S.A., DECATHLON, 
KAMUSCH, EPAKA, FPHU Kruszyński Ja-
cek, REDPOINT, Akademię Marynarki Wo-
jennej, ZIETA STUDIO, ROLMAXX/NEFAB, 
Pomorski Urząd Celno Skarbowy w Gdyni, 
Bank Spółdzielczy w Sztumie, Bank PKO B.P. 
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris 
Sp. z o.o., SERVIER POLSKA SERVICES SP. 
Hurtownia Farmaceutyczna, Fundację SIE-
POMAGA, Przedsiębiorstwo 4IB, MURKAN 
– Leon Czerwiński oraz Bialmed Sp. z o. o. 

Dziękuję wszystkim, których nie wymie-
niłem a różnymi działaniami wsparli nasz 
szpital. Dzięki Państwu możemy zapewnić 
opiekę zdrowotną mieszkańcom naszego 
powiatu. Czas epidemii się skończy, a dobre 
gesty i czyny zostaną”.

Bogdan Łapa, Starosta Kartuski

Podziękowania Starosty 
Kartuskiego za wsparcie

POWIAT | Pandemia koronawirusa to trudny czas szczególnie dla pracowników szpitali i personelu medycznego.  
To właśnie ratownicy, lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści działają „na pierwszej linii frontu” i oni też potrzebują pomocy.

styPendia dla 
sPortowców
Powiat | najlepsi spor-
towcy zostali nagrodze-
ni stypendiami.

Starosta kartuski za 
wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie 
krajowym i międzyna-
rodowym przyznał sty-
pendia 47 sportowcom. 
W tym roku do komisji 
stypendialnej wpłynęło 
68 wniosków od zawod-
ników reprezentujących 
21 dyscyplin sportowych 
(zapasy, koszykówka, 
żeglarstwo, kolarstwo, 
kickboxing, lekkoatlety-
ka, judo, tenis stołowy, 
strzelectwo sportowe, 
pływanie, siatkówka, gim-
nastyka sportowa, lek-
koatletyka/tenis stołowy, 
jazda figurowa na lodzie, 
jeździectwo, szachy, piłka 
nożna, pływanie w płe-
twach, karate, fitness/fit 
kids, motocross. 
Komisja zaproponowała 
przyznanie stypen-
diów 47 zawodnikom. 
Analizując osiągnięcia 
sportowców brano pod 
uwagę sukcesy na arenie 
krajowej i międzynarodo-
wej w 2019 roku. Łącznie 
rozdysponowano kwotę 
100 tys. zł (od 150 do 
400 zł miesięcznie, na 10 
miesięcy).  /raf/

Kolejna dezynfekcja miejsc publicznych
GM. PRZODKOWO | W gminie Przodkowo prowadzone są działania 
mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
a przez to zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Niedawno w godzinach wieczornych kolejny raz jednostki OSP de-
zynfekowały miejsca publiczne w miejscowościach: Przodkowo, Kcze-
wo, Tokary, Wilanowo, Czeczewo, Pomieczyno i Załęże. Następnie od-
każane były także miejsca w kolejnych wsiach.

/UGP/

Mieszkańcy proszą 
o nowy fotoradar
TUCHOM | Władze powiatu kartuskiego, na wniosek samych 
mieszkańców Tuchomia, wystosowały pismo o instalację fotoradaru.

Zarząd Powiatu Kartuskiego na wniosek wicestarosty Piotra Fikusa 
wystąpił z wnioskiem do GDDKiA o ustawienie fotoradaru na dro-
dze krajowej nr 20, pomiędzy ul: Szafirową a Tęczową w miejsco-
wości Tuchom. (Pomiędzy miejscowościami Tuchom i Miszewko). 

Jest to kolejny wniosek, gdyż burmistrz Żuko-
wa Wojciech Kankowski również złożył 

podobny wniosek. 

- Mamy nadzieję, że dla popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu kartuskiego GDDKiA 
zrealizuje wspólny wniosek po-
wiatu kartuskiego i gminy Żukowo 

– mówi Piotr Fikus, wicestarosta 
kartuski.
/raf/

W Chwaszczynie na ul. Norwida 
wykonano nawierzchnię drogi z kostki 
betonowej o długości 100 m z wjaz-
dami oraz chodnik z kostki betonowej 
o długości 45 m. Wartość prac to 
niemal 183 tys. zł.
Wcześniej w 2019 r., za kwotę prawie 
65 tys. zł wykonano na innym odcinku 
tej drogi nawierzchnię z kostki beto-
nowej o długości 40 m wraz z chod-
nikiem z kostki betonowej o długości 
70 m. W ubiegłym roku zadanie było 
realizowane z pomocą środków fun-
duszu sołeckiego (prawie 15 tys. zł), 
wyodrębnionej części budżetu gminy 
Żukowo, przekazywanej sołectwom do 
ich dyspozycji.
Z kolei w Babim Dole wykonano drogę 
z kostki betonowej wraz z chodnikiem 
o długości niemal 100 m. To zadanie 

kosztowało ponad 107,3 tys. zł (w tym 
55 tys. zł z funduszu sołeckiego) i rów-
nież było kontynuacją inwestycji z 2019 
r. Wtedy za ponad 105,5 tys. zł (ok. 23,7 
tys. zł z funduszu sołeckiego) wyko-
nano pierwszy odcinek z nawierzchni 
z kostki betonowej o długości 129 m. 
To kolejne z zadań drogowych. Ponadto 

wkrótce rozpocznie się asfaltowanie 
dróg gminnych w Baninie, Skrzesze-
wie, Glinczu, Niestępowie i Borkowie. 
Niedawno miało miejsce także otwarcie 
ofert na zaprojektowanie i wykonanie 
nawierzchni bitumicznej na ul. Gralatów 
w Sulminie.
/raf/

dwie inwestycje już zakończone i odebrane
gm. żukowo | zakończyły się prace budowlane przy dwóch drogach w gminie żukowo: ul. norwida w chwaszczynie oraz 
ulicy w babim dole. wykonawcą zadań była spółka komunalna z żukowa. 

fot. UG Żukowo



expressy.pl Środa, 13 maja 20204

Trwa pandemia. Mamy nadal trudną 
sytuację medyczną. Ale zostawmy to 
na boku i  porozmawiajmy o gospo-
darce. Jak ocenia Pan przygotowaną 
przez rząd tarczę antykryzysową?

– Najlepiej ocenił ją sam rząd, ogłasza-
jąc po kilku dniach potrzebę wprowa-
dzenia Tarczy 2.0. Doceniam gotowość 
do autorefleksji. Byłbym jednak spo-
kojniejszy, gdyby zostały wprowadzone 
zapisy, o których od samego początku 
mówią przedsiębiorcy i samorządowcy, 
czyli praktycy. Tyle, że rząd naszych 
głosów nie słucha. Jeżeli działania mają 
być skuteczne muszą być proste i cel-
ne, tak żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samozado-
wolenia pomysłodawcom. Nasze firmy 
potrzebują jak największego wsparcia 
w utrzymaniu płynności i w zachowa-
niu zatrudnienia. Musimy zmierzyć 
się z najpoważniejszym kryzysem go-

spodarczym w historii wolnej Polski. 
Rządzący muszą się na tym skoncen-
trować. Jest to dla mnie niepojęte, że 
najważniejsi ludzie w państwie zajmują 
się dziś wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla demo-
kracji – zgodnie z konstytucją – moż-
na je przełożyć do czasu opanowania 
kryzysu. Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?

– Mamy pełną mobilizację na wszyst-
kich poziomach samorządu teryto-
rialnego i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  Dzięki 
tej współpracy udało się w krótkim 
czasie zachęcić do decyzji zmniejsza-
jących obciążenia lokalnego biznesu. 
Chodzi m.in. o ulgi w czynszach w lo-
kalach komunalnych czy zwolnienia 
lub odroczenia w podatkach lokalnych. 

Samorząd województwa pomorskie-
go już zdecydował o przesunięciach 
w budżecie województwa na łączną 
kwotę 130 mln zł,  aby zasilić szpitale 
czy wesprzeć przedsiębiorców poprzez 
uruchomienie pożyczek z zerowym 
oprocentowaniem. Dobra współpraca 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z po-
wiatowymi urzędami też przynosi 
efekty. Pracownicy tych urzędów są 
bowiem na pierwszej linii współpracy 
z przedsiębiorcami.

Nie tak dawno rząd mówił o centra-
lizacji, a może nawet likwidacji urzę-
dów pracy.

– A my pytaliśmy: czy jeżeli w jakiejś 
miejscowości dawno nie było pożaru, 
to należy zlikwidować straż pożarną? 
Dzisiaj widzimy jak bardzo są po-
trzebni ci „strażacy z urzędów pracy”. 
Znakomita część funduszy adresowa-

nych do przedsiębiorców trafia za po-
średnictwem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy 
do firm. Dzięki nim już dzisiaj może-
my mówić o tysiącach pracowników, 
którzy mają zabezpieczone środki do 
życia. Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posługują nie 
są jeszcze doskonałe, są testowane 
w boju. A przepisy i ich interpretacje 
ulegają dynamicznym zmianom. Po 
drugiej stronie znajduje się przedsię-
biorca ze wszystkimi swoimi obawa-
mi, zobowiązaniami, niepewnością 
jutra, często niezrozumieniem zawi-
łych przepisów czy przesadnie rozbu-
dowanych procedur.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Uruchomionych jest kilka form 
wsparcia. W Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy można skorzystać z dofinanso-
wania kosztów wynagrodzeń w przy-
padku przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego czasu pracy. W urzędach 
powiatowych na pomoc w pokryciu 
części kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej mogą liczyć 
samozatrudnieni. Natomiast mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy oraz or-
ganizacje pozarządowe mogą otrzy-
mać dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubez-
pieczenie społeczne. Ponadto, mikro 
przedsiębiorcy mogą liczyć na po-
życzki w wysokości 5 tys. zł z szansą 
na umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?

– Na mój wniosek zostały urucho-
mione środki z rezerwy Funduszu 
Pracy w łącznej wysokości 71 mln zł. 
Środki te przekazane z ministerstwa 
pracy, za pośrednictwem Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, trafiły PUP-ów 
i są przeznaczone na dofinansowanie 
wynagrodzeń i pokrycia części kosz-
tów działalności prowadzonej przez 
samozatrudnionych. Dodatkowo, na 
mój wniosek, powiatowe urzędy otrzy-
mały środki w wysokości 63 mln zł po-
chodzące również z Funduszu Pracy, 
które są przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działania prowa-
dzone bezpośrednio przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. Dane liczbowe i anga-
żowane kwoty zmieniają się każdego 
dnia, około 70 proc. wniosków ma ja-
kieś niedociągnięcia. Jednak tam, gdzie 
zawodzi elektronika, pojawiają się pra-
cownicy WUP, którzy pomagają przed-

siębiorcom w ich poprawieniu. Do tej 
pory 75 wniosków trafiło do wypłaty. 
Szacowana wartość pomocy, ze wzglę-
du na liczbę złożonych do dzisiaj wnio-
sków, stanowi łączną kwotę ponad 114 
mln zł.  Z tego ponad 40 mln zł dotyczy 
przestoju ekonomicznego, a ponad 73 
mln zł obniżonego czasu pracy.

Ile miejsc pracy w ten sposób uda się 
uratować?

– Złożone wnioski dotyczą prawie 
32 tys. pracowników, ale te dane nie 
są jeszcze precyzyjne. Urząd cały czas 
je uaktualnia.

Jak WUP radzi sobie z natłokiem do-
datkowej pracy?

– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy  Joanna Witkowska wraz z ze-
społem podjęła wiele ponadstandar-
dowych działań. Jednym z nich jest 
uruchomienie infolinii, która już ob-
służyła tysiące rozmów. Pamiętajmy, 
że to niestety wciąż początek. Liczba 
wniosków rośnie, bo rośnie liczba 
firm decydujących się na wsparcie 
i go potrzebujących. W ślad za tymi 
potrzebami kolejni pracownicy urzę-
du są przeszkalani do obsługi systemu 
i opracowywania wniosków.

Jak wyglądamy na tle innych woje-
wództw?

–  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku praktycznie od początku był goto-
wy do przyjmowania wniosków od 
przedsiębiorców. Jesteśmy jednym 
z pierwszych województw, które ze-
brało zapotrzebowanie z powiatowych 
urzędów, dzięki czemu mogłem wy-
stąpić z wnioskiem o uruchomienie 
środków. Te środki już od 8 kwietnia 
pracują na rzecz naszych firm.

Codziennie pojawiają się nowe decy-
zje i pomysły. Gdzie przedsiębiorcy 
mają szukać informacji?

– We współpracy z naszymi jednost-
kami, jak: Agencja Rozwoju Pomo-
rza, Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych stworzyli-
śmy specjalną platformę komunikacji 
w postaci strony internetowej dedyko-
wanej przedsiębiorcom. Strona, zawie-
ra kompleksową informację i wszel-
kie wskazówki czy przekierowania 
do instytucji, które świadczą pomoc 
dla firm. Zachęcam do odwiedzania 
www.pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Potrzebna jest mobilizacja. Specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę 
komunikacyjną, zawierającą kompleksową informację o dostępnej dla firm pomocy – 
mówi Mieczysław  Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Marszałek Struk: „To największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”
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droga będzie jak nowa
Powiat | trwa inwestycja, polegająca na remoncie 
drogi powiatowej na odcinku Pępowo – leźno

Wizyta robocza wicestarosty Piotra Fikusa i dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych Andrzeja Puzdrowskiego na 
placu budowy drogi powiatowej Pępowo - Leźno. Prace 
wykonuje firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Palędzie, która wygrała przetarg na to zadanie za cenę 
1 421 855,06 zł brutto. Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji 
na wykonane roboty. Powiat Kartuski zamierzał prze-
znaczyć na realizację tego zadania kwotę 2 284 598 zł 
brutto, co dało względem wybranej oferty oszczędności 
w wysokości 862 742,94 zł brutto. W ramach remontu 
zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna o długości 
3,5 km, wyrównana nawierzchnia, regulacja i uzupełnienie 
poboczy oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome 
grubowarstwowe. Prace mają potrwać do 30 czerwca 
2020 r. Zadanie to w 50% zostało sfinansowane z Fun-
duszu Dróg Samorządowych tj. w kwocie 710 927,53 zł., 
i 50% z budżetu Powiatu Kartuskiego. Powiat Kartuski 
wykona remont 3,5 km drogi powiatowej, poprawiając 
bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami. 
Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy. 
/opr. RaF/

fot. Powiat kartuski

Projekt o nazwie „Budowa, rozbudowa i prze-
budowa dróg gminnych nr 152159G, 152168G, 
152167G, 152043G, 152026G, 152129G oraz ul. 
Dębowej na terenie gminy Sierakowice” znalazł 
się na liście zakwalifikowanych wniosków o do-
finansowanie Wojewody Pomorskiego.

Gmina na przedmiotowe zadanie uzyska 60% 
dofinansowanie w wysokości ok. 5,9 mln zł, zaś 
koszt całkowity inwestycji to niemal 10,3 mln zł.

Tytułowe zamierzenie inwestycyjne obejmu-
je  budowę, rozbudowę i przebudowę ośmiu 
dróg gminnych (152159G - ul. Wyszyńskie-
go (Gowidlino),  152168G - ul. Piłsudskiego 
(Gowidlino), 152167G - ul. Karczykowskiego 
(Gowidlino), drogi wewnętrznej na działce 
w miejscowości Gowidlino, 152043G - odci-
nek Tuchlino - Zarębisko, 152026G odcinek 
Tuchlino - Zarębisko, 152129G - ul. Sportowa 

(Sierakowice) oraz ulicy Dębowej w Sierako-
wicach wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia ulicznego oraz z przebudową koli-
dującej towarzyszącej infrastruktury technicz-
nej, o łącznej długości ok. 5,8 km.

Przedmiotowy wniosek obejmuje trzy grupy 
dróg gminnych, istotny dla trzech obszarów 
gminy Sierakowice.

Pierwsza grupa obejmuje drogi w miejscowo-
ści Gowidlino. Najdłuższy z odcinków tj. droga 
nr 152159G poprzez istniejący fragment ul. Wy-
szyńskiego łączy się bezpośrednio z drogą woje-
wódzką nr 211. Droga ta jest niezwykle ważna 
ze względu na bezpośrednie połączenie z gmi-
ną Sulęczyno (inwestycja prowadzi do granicy 
z gminą Sulęczyno).

Druga grupa obejmuje drogi zlokalizowane 
w miejscowości Sierakowice. Przede wszyst-

kim ul. Sportowa istotnie wpływa na poprawę 
spójności, drożności i efektywności dróg pu-
blicznych, gdyż ze względu na łączenie drogi 
wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Sierako-
wice, z drogą relacji Sierakowice - Puzdrowo 
(zrealizowanej ze środków NPPDL), w którą 
wpada również ulica Dębowa. Połączenie 
obu dróg wpływa bezpośrednio na poprawę 
efektywności dróg z uwagi na tworzenie do-
datkowego kanału komunikacyjnego, pozwa-
lającego ominąć niezwykle ruchliwe centrum 
miejscowości Sierakowice. 

Trzecia grupa obejmuje dwie drogi zlokalizo-
wane w miejscowości Tuchlino. Budowa obu 
dróg jest prostą kontynuacją inwestycji gminy 
Sierakowice z lat poprzednich, gdzie zrealizo-
wano budowę drogi na odcinku Szklana - Je-
lonko - łączącej w m. Szklana drogę powiatową 
1914G relacji Sierakowice - Borucino oraz dro-
gę wojewódzką 214.

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie na 
każdej z ulic jezdni bitumicznych, odcinkową 
budowę chodników i poboczy wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. W rejonie planowanych 
robót występuje uzbrojenie podziemne (dot. 
wszystkich części zadania inwestycyjnego): 
wodociągi, sieć kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, sieć energetyczna i sieć teletechniczna, 
a także uzbrojenie nadziemne: słupy energe-
tyczne, teletechniczne oraz oświetleniowe.

Roboty zostaną rozpoczęte po wyłonieniu 
wykonawcy zgodnie. Całość robót powinna 
zakończyć się do końca listopada 2021 r.

/raf/

Dostaną prawie 6 mln zł
GM. SIERAKOWICE | Urząd Gminy Sierakowice poinformował o uzyskanym dofinansowaniu ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych (2020). Zmodernizowane będzie aż 8 dróg.
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NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

sPrzedam gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 8.2 ha wraz z zabudowaniami, 
tel. 661 895 941

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

skoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1876 zł, Tczew, tel. 574 797 077

jawa typ 220, 1977 r., farbig Blau-Zitro-
ne, 2T, 2 os., OC, BT, cena 3988 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

kuPię

skuP, złomowanie aut, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura 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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-

zna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

57 latek pozna miłą Panią, wiek i stan cy-
wilny bez znaczenia, tel. 573 974 135

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sianokiszonka 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoma sucha 120x120, cena 40 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

beczkę 2000.l na podwoziu do szamba, 
cena 1200 zł, Szemud tel. 510 751 837

owies, cena za 100 kg po 70 zł, mieszan-
ka 80 zł, tel. 510 751 837

sPrzedam pralkę małą z wirówką 2 w 1 
nowa, wys. 73 cm, szer. 63, cena 410 zł, 
Sierakowice, tel. 795 019 958

lodówkę dużą, żelazko, stół, atrakcyjna 
cena, tel. 576 204 945

sPrzedam odkurzacz przeciwalergicz-
ny, do prania dywanów i tapicerek, 950 zł, 
Sierakowice tel. 790 290 835

OGŁOSZENIA uwaga... nowy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!
siewnik poznaniak szeroki 2350 zł, 
opryskiwacz 400 l, 1450 zł, tel. 600 667 
860

kultywator szer. 240 cm, oraz brony 
trojki zawieszane 1650 zł, tel. 600 667 
860

słoma w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Lu zina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzedam materac rehabilitacyjny, 
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 Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.
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Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie posta-
nowili wyrazić tęsknotę oraz wesprzeć swoich uczniów 
w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dlatego zrobili 
sobie zdjęcia, na których trzymają wypisane hasła skiero-
wane do uczniów oraz wycięte z papieru serduszka. 
- Kochani uczniowie! Mamy nadzieję, że szybko czas 
pandemii minie i już wkrótce będziemy mogli się spotkać 
w szkolnych murach – zwrócili się do dzieci nauczyciele 
z SP w Przodkowie. - Tymczasem serdecznie Was ściska-
my i życzymy dużo zdrowia.  /Ugp/

niezwykły Pomysł Pedagogów
gm. Przodkowo | tęsknimy za wami... - taki przekaz 
do swoich podopiecznych przygotowali i opublikowali 
nauczyciele ze szkoły w Przodkowie.

fot. Nauczyciele z SP w Przodkowie

Rocznica Konstytucji 3 maja
POWIAT | Z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w związku z panującą pandemią 
COVID-19, nie odbyły się tradycyjne uroczystości gminno – powiatowe. 

W tym dniu Starosta Kartuski Bogdan Łapa i Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław 
Woźniak, złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej w Kartuzach.

/raf/
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