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JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM 

Absolutorium i wotum zaufania, udzielane przez radnych 
zarządowi powiatu, to swojego rodzaju ocena, jaką co 
roku otrzymują włodarze. Niedawno Zarząd Powiatu Kar-
tuskiego otrzymał taką właśnie, znakomitą ocenę. Radni  
nie mieli wątpliwości i jednomyślnie udzielili absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
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SAMORZĄD SIŁĄ WSPÓLNOTY

W  tym  roku  mija  dokładnie  30 
lat  od  uchwalenia  bardzo  ważnej 
ustawy - o samorządzie terytorial-
nym. O tym, jak przez ostatnie trzy 
dekady zmieniło się Pomorze, roz-
mawiamy  z  Mieczysławem  Stru-
kiem,  marszałkiem  województwa 
pomorskiego.
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7 MILIONÓW ZŁ NA DROGI

Samorządowi  gminy  Przodkowo 
udało  się  pozyskać  wysoką  dota-
cję na budowę dróg. Pochodzi ona 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
2020.  Pieniądze  rozdziela  woje-
woda  pomorski,  a  łączna  kwota 
dofinansowania przyznana gminie 
wynosi prawie 7 mln zł.
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-  Do dzisiaj reforma samorządowa jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii naszego kraju. 
Jak ważna była ona 30 lat temu? Jakie 
miała wtedy znaczenie?

Z perspektywy czasu należy ocenić, 
że jest to najbardziej udana i trwała re-
forma III RP. 30 lat temu, wraz z komi-
tetem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Jastarni do 
wyborów – pierwszych w pełni wol-
nych wyborów po 89 roku. Wszystko, 
co wiązało się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieliśmy, jak 
sprawdzi się w praktyce. Wszystkiego 
uczyliśmy się w biegu, często na wła-
snych błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć się sa-
morządności. Ale podchodziliśmy do 
tego wyzwania bez strachu, bo to co 
było dla nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi gospoda-
rzami w naszych małych ojczyznach. 
Dla nas, na Kaszubach i Kociewiu, na 
Pomorzu, samorządność miała szcze-
gólny wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgrywają dzi-
siaj? Jak po 30 latach funkcjonowania 
samorządu terytorialnego ocenia Pan 
jego rolę?

Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i możliwości, 
ale nadrzędnym celem zawsze jest 
służba społeczności. Nie da się porów-
nać samorządu terytorialnego sprzed 
30 lat i tego obecnego. Ówczesne bu-
dżety gmin i możliwości inwestycyjne 
były nieporównywalnie mniejsze niż 
dzisiaj. Jeszcze jako burmistrz Jastar-
ni z trudem znajdowałem finanse na 
ważne wówczas inwestycje w gminie. 
Nie mieliśmy dostępu do środków 
Unii Europejskiej, czy innych me-

chanizmów finansowych. Nie można 
natomiast też powiedzieć, że dzisiejsi 
włodarze mają łatwiej. Zmieniły się 
bowiem wyzwania i ich skala, zmieni-
ły się również cele i ambicje lokalnych 
społeczności. Spójrzmy na obecny 
kryzys epidemiczny. Większość ob-
ciążeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty w nad-
zwyczajnych warunkach, czy w or-
ganizacji systemu opieki zdrowotnej. 
Samorządy też są w trudnych czasach 
ostoją praworządności i demokracji. 
Doświadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji wybo-
rów 10 maja. To samorządy w oparciu 
o prawo Rzeczypospolitej obroniły 
praworządność. 

- Dużą szansą dla rozwoju regionu, 
jaką samorządy otrzymały jest człon-
kostwo Polski w UE. Pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdysponowywane 
w województwie pomorskim widać 
niemal na każdym kroku. O jakich 
zmianach w samorządności dzięki UE 
możemy mówić?

Skok cywilizacyjny, jakiego doko-
naliśmy dzięki członkostwu w UE jest 
gigantyczny. Na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, ale Pomorze otrzy-
mało od początku członkostwa ponad 
48 mld zł unijnego wsparcia, w tym 
prawie 11 mld zł w ramach dwóch edy-
cji regionalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
Dzięki tym środkom zrealizowano po-
nad 37 tys. projektów. Fundusze euro-
pejskie dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych inwesty-
cji takich jak: budowa Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, rozbudowa Portu 
Lotniczego w Gdańsku, portów mor-
skich w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności 

i Teatru Szekspirowskiego czy Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowerowych 
czy kompleksowa modernizacja szkół 
zawodowych w całym regionie. Zmia-
ny w naszym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy jednym 
z tych miejsc w Polsce, gdzie ludzie 
najchętniej przyjeżdżają, osiedlają się 
i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed sa-
morządami? Na pewno jednym z nich 
niespodziewanie stała się walka z ko-
ronawirusem.

Jak już wspomniałem cele się zmie-
niają. Kiedyś to było nadgonienie 
cywilizacyjne „Zachodu”, budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
dzisiaj inwestujemy w innowacje, 
chcemy żyć w czystym środowisku, 
inwestujemy w rozwiązania ekolo-
giczne. Obecnie zmagamy się z zupeł-
nie niespotykanymi przez ostatnie 30 
lat wyzwaniami. I musimy być na nie 
przygotowani. Niecałe trzy lata temu 
przez Kaszuby przeszła niszczyciel-
ska nawałnica. Straty były ogromne. 
Wówczas to samorządy i społeczności 
lokalne stanęły na wysokości zadania 
i również teraz, kiedy zmagamy się 
z epidemią to, jak już wspomniałem, 
główne obciążenia związane z za-
pewnieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samorządach. 
Chciałbym zaznaczyć, że duże wspar-
cie otrzymaliśmy dzięki Unii Euro-
pejskiej. To dzięki szybkim decyzjom 
Komisji Europejskiej mogliśmy prze-
znaczyć z regionalnego programu 
operacyjnego 50 milionów złotych na 
pomorskie szpitale. I nie tylko te pod-
ległe samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. O tym, jak przez ostatnie trzy dekady zmieniło się Pomorze, 
rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Siłą każdej wspólnoty jest samorząd

- Jakie są najważniejsze zadania dla sa-
morządów na najbliższe lata?

Na poziomie regionalnym zdefinio-
waliśmy kilka ważnych wyzwań, które 
wymagają strategicznej współpracy nie 
tylko samorządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodarczych. 
To przede wszystkim negatywne skutki 
zmian klimatu, jak na przykład nawał-
nica czy susza. Powinniśmy tak kształ-
tować otoczenie i nasze codzienne na-
wyki, aby ograniczać wpływ na klimat 
oraz presję na środowisko i przeciw-
działać jego degradacji, a także tworzyć 

warunki do rozwoju produkcji zielonej 
energii i technologii ekoefektywnych. 
Kolejnym ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus przeniósł 
nas jeszcze bardziej w świat cyfrowy. 
Niektórym biznesom „uratowało to ży-
cie”, ale np. w zakresie oświaty obnażył 
braki techniczne i kompetencyjne. Jest 
to ogromne pole do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu terytorialnego 
wymaga zmian, aby mógł on się rozwi-
jać? Jakie są bariery stojące na drodze 
do tego rozwoju?

Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat na-
uczyło to tego, że samorządy są nie-
zbędne bowiem to właśnie samorządy 
są najbliżej obywatela, jego potrzeb 
i problemów. To samorządy stoją za 
większością sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy poka-
zują szczególnie ostatnie miesiące, ale 
widać również poważne bariery rozwo-
jowe. Warto rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak mają być 
zorganizowane metropolie, jakie relacje 
powinny zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli oraz w relacji 
samorząd rząd. Takich pytań, zarówno 
fundamentalnych, jak i bardziej szcze-
gółowych, jest wiele. Niestety, widocz-
ne obecnie tendencje centralizacyjne są 
krokiem w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy lokalne 
i regionalne są w stanie zdecydowanie 
lepiej diagnozować i efektywniej od-
powiadać na potrzeby rozwojowe spo-
łeczności. Na Pomorzu, gdzie wartość 
stanowi różnorodność kulturowa, bo-
gate dziedzictwo oraz tradycje morskie 
i solidarnościowe, nadal powinniśmy 
rozwijać aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. Dzięki 
temu kapitałowi społecznemu, samo-
rządność będzie mogła się rozwijać.
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W środę 10 czerwca odbyła się XX sesja Rady 
Powiatu Kartuskiego, na której to radni jedno-

myślnie udzielili absolutorium dla Zarządu Po-
wiatu Kartuskiego z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2019. Na koniec 2019 roku wykonanie 
dochodów kształtowało się na poziomie nie-
mal 146,81 mln zł, co stanowi 98,6 % planu. 
Wydatki ogółem wykonano w kwocie nieco 
ponad 146,77 mln zł, co stanowi 95 % planu. 
Wolne środki za rok ubiegły wynosiły ponad 
5,65 mln zł. Inwestycje i remonty stanowiły 
łącznie 16,18 % wydatków tj. ok. 23,75 mln zł, 
z czego na remonty przeznaczono kwotę ponad 
3,78 mln zł, a na wydatki związane z poszcze-
gólnymi inwestycjami 19,97 mln zł. W ramach 
tej kwoty prawie 10,4 mln zł przeznaczono na 
drogi powiatowe. Łącznie zmodernizowano 
8,6 km dróg, wybudowano 6,9 km chodni-
ków i ścieżek rowerowych oraz wykonano 17 
wyniesionych przejść dla pieszych. Ponadto 
rozbudowano halę sportową z łącznikiem przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przod-
kowie – etap I stan surowy zamknięty. 

Starosta Kartuski Bogdan Łapa podczas 
sesji zaprezentował także raport o stanie po-
wiatu kartuskiego za rok 2019. Starosta oraz 
wicestarosta Piotr Fikus wraz z pozostałymi 
członkami zarządu bardzo dziękują całej ra-
dzie powiatu z przewodniczącym Mieczysła-
wem Woźniakiem za zaufanie, współpracę 
i konstruktywne działania, które służą dyna-
micznemu rozwojowi powiatu kartuskiego. 
Podziękowania za wkład i pracę kierują rów-
nież do wszystkich pracowników Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach.

/opr. raf/

Jednogłośne absolutorium
POWIAT | Absolutorium i wotum zaufania, udzielane (lub nie) przez radnych zarządowi powiatu, 
to swojego rodzaju ocena, jaką co roku otrzymują włodarze. Niedawno Zarząd Powiatu Kartuskiego 
otrzymał taką właśnie, znakomitą ocenę. Radni nie mieli wątpliwości i zgodnie zagłosowali „za”.
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Są pieniądze, więc będą drogi
POWIAT | Kolejne dofinansowanie udało się pozyskać dla powiatu kartuskiego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jeszcze w ubiegłym miesiącu starosta kartuski 
Bogdan Łapa oraz wicestarosta Piotr Fikus podpi-
sali w imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego umo-
wę z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem 
o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Zadania Powiatu Kartuskiego, to pn. 
„Remonty dróg powiatowych nr 1918G relacji Wygo-
da Łączyńska - Chmielno oraz 1924G Kiełpino – Pi-
karnia”. Wartość całego zadania to niemal 3,5 mln zł, 
z czego przyznane dofinansowanie wynosi niespeł-
na 1,74 mln zł. Inwestycja polega na remoncie na-
wierzchni, wzmocnieniu jej trwałości i uzupełnieniu 
poboczy, remoncie barier drogowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami. 

W ramach planowanego remontu przewidziano 
między innymi: wykonanie nowej nawierzchni bitu-
micznej o długości 2981 m dla drogi powiatowej relacji 
Wygoda Łączyńska – Chmielno oraz 3725 m dla drogi 
powiatowej relacji Kiełpino – Pikarnia; wyrównanie 
nawierzchni, regulację i uzupełnienie poboczy, wyko-
nanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Powiat kartuski ogłosił przetarg nieograniczony na 
realizację robót budowlanych objętych przedmioto-

wym zadaniem, których zakończenie planowane jest 
na 30 września 2020 r. 

Natomiast w czerwcu starosta kartuski Bogdan Łapa 
oraz wicestarosta Piotr Fikus podpisali w imieniu 
Zarządu Powiatu Kartuskiego umowę z wykonawcą 
firmą „DROMOS”, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę: na remont drogi powiatowej nr 1918G relacji 
Wygoda Łączyńska – Chmielno (Zadanie 1) – cena 
ryczałtowa brutto wyniosła prawie 1,1 mln zł oraz 
okresem gwarancji wynoszącym 5 lat, oraz 1924G re-
lacji Kiełpino – Pikarnia (Zadanie 2) – cena ryczałto-
wa brutto to nieco ponad 1,1 mln zł i również z okre-
sem gwarancji wynoszącym 5 lat. Powiat kartuski 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
kwotę prawie 3,5 mln zł brutto, co po przetargu dało 
oszczędności w wysokości prawie 1,3 mln zł. 

Powiat kartuski bardzo dziękuje wojewodzie pomor-
skiemu Dariuszowi Drelichowi za przekazane środki 
finansowe, które znacząco wpłyną na poprawę infra-
struktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu kartuskiego oraz przeprasza wszystkich pieszych 
i kierujących pojazdami na utrudnienia w ruchu. 

/raf/
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Zajęcia sportowe wznowione, 
ale według nowych zasad
GM. SIERAKOWICE | Od początku czerwca na gminnych obiektach sportowych wznowiono prowadzenie 
grupowych zajęć sportowych. Ale trzeba pamiętać, że obowiązują zasady, których trzeba przestrzegać.

W związku z wciąż występującym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a w szcze-
gólności dzieci i młodzieży gmina Sierakowice in-
formuje, że zajęcia sportowe będą odbywały się na 
gminnych obiektach sportowych (stadion w Sierako-
wicach, stadion w Gowidlinie, kompleks rekreacyjno 
-sportowy w Kamienicy Królewskiej, boiska Orlik 
w Sierakowicach, Gowidlinie, Kamienicy Królew-
skiej) tylko dla grup zorganizowanych prowadzo-
nych przez następujące stowarzyszenia i kluby spor-
towe: Gminny Klub Sportowy „Sierakowice ”, KS 
Kamienica, Kobiecy Klub Piłki Nożnej „Olimpico” 

oraz Wiejski Klub Sportowy „F.C. Gowidlino”. 
Podtrzymuje się zakaz wstępu na obiekty sporto-

we (wielofunkcyjne, typu Orlik) dla użytkowników 
indywidualnych oraz grup nieformalnych. Użyt-
kownicy indywidualni oraz grupy nieformalne za-
interesowane wstępem na gminne obiekty sportowe 
proszeni są o kontakt z:

- Lokalnym animatorem sportu Marianem Wnu-
kiem-Lipińskim ws. Orlika w Sierakowicach

- Lokalnym animatorem sportu Łukaszem Jakub-
kiem ws. Orlika w Kamienicy Królewskiej

- Lokalnym animatorem sportu Krzysztofem Kol-
ke ws. Orlika w Gowidlinie.

Uczestnicy indywidualni oraz grupy nieformalne 
mają możliwość udziału w zajęciach koordynowa-
nych lub nadzorowanych przez lokalnego animatora 
sportu. Wymaga to jednak złożenia  oświadczenia 
(można je pobrać ze strony Urzędu Gminy Sierako-
wice – sierakowice.pl). 

Wszystkie zajęcia odbywające się na gmin-
nych obiektach sportowych organizowane są przy 
uwzględnieniu zasad określonych w Rozporządze-
niu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy również, że w gminie Sierakowice 
nadal obowiązuje zakaz wstępu na place zabaw i si-
łownie zewnętrzne – do czasu opublikowania przez 
stosowne służby sanitarne zaleceń sanitarnych i do-
stosowaniu ich do warunków gminnych.

/raf/
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Wrócą do szkół jesienią
edukacja | Minister edukacji podjął decyzję – dzieci 
nie wrócą do szkół w bieżącym roku szkolnym. 

Tradycyjnych zajęć szkolnych nie będzie przed wakacjami. 
Dariusz Piontkowski, minister edukacji, podczas niedawno 
zorganizowanej konferencji prasowej poinformował że „nie 
ma już takiej potrzeby”. 
- Mamy nadzieję, że będzie to możliwe od września – dodał 
minister Piontkowski. 
A co z letnim wypoczynkiem? Ministerstwo Edukacji we 
współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym In-
spektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne. 
– Najważniejsze, aby wakacyjny wypoczynek był bezpiecz-
ny – podkreślił minister edukacji. - Wytyczne przygoto-
waliśmy m.in. w wyniku próśb biur podróży i organizacji 
harcerskich. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal 
jest dynamiczna i może ulec zmianie. 
Dzieci i młodzież będą mogli wyjechać na zorganizowany 
wypoczynek wakacyjny. Kolonie i obozy będą mogły zostać 
zorganizowane tylko w takich obiektach i bazach, które 
spełnią wyznaczone warunki bezpieczeństwa. Przy zakwa-
terowaniu na jedną osobę może przypadać powierzchnia 
4 m kw.; w pokoju czy namiocie - tylko uczestnicy grupy, 
w której prowadzi się zajęcia; pomiędzy turnusami obiekt 
musi być zdezynfekowany; do minimum ograniczone wizyty 
osób z zewnątrz; obowiązkowe środki higieny dla personelu 
oraz uczestników; dystans podczas posiłków. 
Od czerwca zmieniły się zasady funkcjonowania szkół 
i placówek oświatowych. Z konsultacji, prowadzonych 
na terenie placówek, mogą korzystać wszyscy uczniowie 
(a nie tylko uczęszczający do klas VIII i maturalnych). 
Możliwe stało się też prowadzenie zajęć praktycznych 
dla uczniów trzecich klas szkół branżowych pierwsze-
go stopnia, a także zajęć praktycznych z zakresu nauki 
jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów trzecich klas 
technikum. Wszyscy uczniowie tych szkół mogą mieć już 
praktyki zawodowe u pracodawców.
Zajęcia dydaktyczne mają się zakończyć 26 czerwca. Oce-
ny będą wystawiane zdalnie.
/raf/
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noWy Wóz dla strażakóW
GM. kartuzy | Powiat kartuski dofinansował zakup 
nowego, bojowego wozu strażackiego dla osP kolonia. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Koloni otrzymała nowy - 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy. W uroczystości 
przekazania i poświęcenia wozu wziął udział wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, wicestarosta powiatu kartu-
skiego Piotr Fikus, burmistrz gminy Kartuzy Mieczysław 
Gołuński, komendant Powiatowej Straży Pożarnej Piotr 
Socha oraz wielu zaproszonych gości. Specjalistyczny 
samochód marki Volvo, kosztował prawie 760 tys. zł. 
Został sfinansowany ze środków pochodzących od: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 260 
000 zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej - 80 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 000 zł, Powiat Kar-
tuski – 50 000 zł, Gmina Kartuzy – niespełna 350 tys. zł. 
Starosta kartuski Bogdan Łapa wraz z całą Radą Powiatu 
Kartuskiego gratuluje wszystkim druhom z OSP Kolonia 
nabycia nowego wozu strażackiego.
/opr. raf/

Dotacja pochodzi z Funduszu Dróg Samo-
rządowych 2020. Pieniądze rozdziela wojewo-
da pomorski, a łączna kwota dofinansowania 
przyznana gminie wynosi prawie 7 mln zł. 

Podpisano już także umowę na dofinanso-
wanie konkretnych inwestycji, a zatem wie-
my dokładnie, które drogi zostaną wykonane 

dzięki pozyskanym pieniądzom. 
Umowę na realizację inwestycji z Funduszu 

Dróg Samorządowych 2020 podpisał jeszcze 
w ub. miesiącu wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich. Ze strony gminy podpisał ją Andrzej 
Wyrzykowski, wójt Przodkowa. 

Zadanie obejmuje przebudowę następujących 

odcinków dróg: Hopy – Pomieczyńska Huta, 
Pomieczyno – Barwik, Pomieczyno (ul. Space-
rowa), Rąb (ulica Jeziorna), Rąb (ulica Kaszub-
ska), Przodkowo (ulica Dolna), Warzenko (ulica 
Wrzosowa) oraz Czeczewo (ulica Wspólna).

Łącznie zmodernizowanych zostanie 7,46 km 
dróg. Wartość inwestycji to ponad 13,91 mln zł 
z czego przyznane dofinansowanie wynosi 50 
procent kosztów realizacji zadania, czyli nie-
mal 6,96 mln zł. 

Warto zauważyć, że w tym roku to właśnie 
przodkowski samorząd pozyskał najwyższą 
dotację spośród gmin powiatu kartuskiego. 

To nie pierwsze pieniądze, dzięki którym 
realizowane są drogi w gminie Przodko-
wo. Z Funduszu Dróg Samorządowych 2019 
w gminie Przodkowo możliwe były do wyko-
nania jeszcze inne inwestycje drogowe. Gmina 
pozyskała prawie 2,57 mln zł na przebudowę 
odcinków ul. Polnej i Rubinowej w Przodkowie 
(ta inwestycja została już zakończona), ul. No-
wej w Pomieczynie oraz na remont odcinków 
ul. Sportowej, Majkowskiego, Derdowskiego 
w Przodkowie, i dróg gminnych w Hejtusie, 
Szarłacie i Stanisławach.

Przebudowywane są także drogi gminne 
w Hejtusie i ulica Nowa w Pomieczynie oraz 
zmodernizowana została ulica Sportowa. 
Do sierpnia do użytku zostanie oddana ul. 
Majkowskiego, zaś w przyszłym roku zakoń-
czone zostaną prace drogowe w Stanisławach 
ul. Derdowskiego i w Szarłacie. 

/raf/

Aż 7 milionów złotych 
trafi do Przodkowa!

GM. PRZODKOWO | Samorządowi gminy Przodkowo udało się 
pozyskać dotację, dzięki której wybudowanych będzie kilka dróg. 
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kolejny zaMiejscoWy 
oddział starostWa
sierakoWice | rozpoczyna się budowa nowego 
oddziału wydziału komunikacji w sierakowicach.

Podpisano umowę na 
roboty budowlane dla 
siedziby nowo po-
wstającego Oddziału 
Zamiejscowego 
Wydziału Komunika-
cji w Sierakowicach. 
W tym miesiącu 
starosta kartuski 
Bogdan Łapa oraz 
wicestarosta Piotr 
Fikus w imieniu 
Zarządu Powiatu 

Kartuskiego podpisali z wykonawcą Andrzejem Dzienisz, 
prowadzącym Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Bo-
rzestowskiej Hucie, umowę na rozbudowę i przebudowę 
portierni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział 
Zamiejscowy w Sierakowicach Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Wartość przedmiotu 
umowy wynosi niemal 390,7 tys. zł brutto. Inwestycja po-
wiatu kartuskiego zostanie zrealizowana przy udziale środ-
ków gminy Sierakowice, która na ten cel przekazała pomoc 
finansową w wysokości 265 tys. zł. Zakończenie robót 
budowlanych w ramach umowy planowane jest na I kwartał 
przyszłego roku. Będzie to kolejny Oddział Zamiejscowy 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartu-
zach. Pierwszy został otwarty w roku 2019 w Żukowie. 
Obiekt w Żukowie jak i powstający w Sierakowicach mają 
na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości 
świadczonych usług, mając na względzie przede wszyst-
kim mieszkańców powiatu kartuskiego, będących klientami 
wydziału komunikacji.
/opr. raf/

fot. Rafał Korbut

Podziękowania 
od OSP Miechucino
POWIAT | Zarząd powiatu odebrał podziękowania za wsparcie 
finansowe z rąk strażaków-ochotników z Miechucina.

Naczelnik OSP Miechucino Druh Stefan Wandke przekazał podzięko-
wanie staroście kartuskiemu Bogdanowi Łapie, wicestaroście Piotrowi 
Fikus, pozostałym członkom Zarządu Powiatu Kartuskiego oraz radne-
mu Edmundowi Kwidzyńskiemu za przekazaną pomoc finansową dla 
OSP Miechucino.

/raf/
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Dotacja na zabytki
POWIAT | Powiat kartuski udzielił dotacji celowych dla pięciu parafii.

Pieniądze przeznaczone są na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na obszarze powiatu kartuskiego. Dofinansowanie 
otrzymały parafie: Goręczyno – 100 tys. zł, Pomieczyno – 100 tys. zł, 
Mirachowo – 6 tys. zł, Kartuzy – 7,5 tys. zł, Żukowo – 50 tys. zł. 

Głównym celem dotacji jest wspieranie przez powiat kartuski posiada-
czy obiektów zabytkowych w dążeniach do poprawy stanu technicznego 
oraz podniesienie wartości zabytkowych dziedzictwa kulturowego re-
gionu. Wpłynęło 5 wniosków i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

/raf/
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Kupili laptopy dla 
uczniów i nauczycieli
GM. PRZODKOWO | Za niemal 70 tys. zł gmina Przodkowo zakupiła 
sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów oraz nauczycieli 
z lokalnych szkół. Pomoże on w prowadzeniu lekcji on-line.

Zakup zrealizowany został w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. 

Gmina Przodkowo zakupiła sprzęt komputerowy (laptopy, słuchawki) 
oraz dokonała jego ubezpieczeniem na łączną wartość 67 tys. 353 zł. 
Sprzęt ma pomóc uczniom i nauczycielom w zdalnym nauczaniu. 

Następnie wójt gminy przekazał cały sprzęt dyrektorom szkół. Jest 
on przeznaczony dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycie-
li. Laptopy uczniowie będą mogli wypożyczyć na okres zdalnej nauki 
w okresie pandemii. Zakupiono łącznie 22 laptopy marki Acer wraz ze 
słuchawkami Genesis. Sprzęt został ubezpieczony.

Celem zadania jest wyrównanie szans i pomoc rodzinom, które nie 
mają w swoich domach odpowiedniego zaplecza technicznego do nauki 
zdalnej. Gdy uczniowie wrócą do szkół, laptopy będą wykorzystywane 
w szkole podczas zajęć. Środki przeznaczane na zakup sprzętu pochodzą 
z budżetu Unii Europejskiej.

Zakup laptopów był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Minister-
stwa Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020” pn. „Zdalna szkoła”.

/raf/
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30 milionów na dotacje dla pomorskich firm 
z branży „czasu wolnego”.
rusza specjalny konkurs!
 
Samorząd Województwa ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych 
firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona 
złotych bezzwrotnej dotacji. 

Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na 
niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. 

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca 
do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania 
projektów w Generatorze Wniosków.

Webinary dotyczące konkursu:  
Kanał Youtube - Konkurs dla firm - Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, 
Poddziałanie 2.2.1 RPO WP 2014-2020
 
Kanał Youtube - Jak przygotować wniosek o dofinansowanie? Instrukcja wypełniania 
Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Wysokość wsparcia.
Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł – 
maksymalna 2 mln. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 % 
kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane 
aż w 100%..
 
tryb przeprowadzenia konkursu

5 czerwca •	 – ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na 
stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA

8-22 czerwca•	  – dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora 
Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy 
okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem. 

24 czerwca, godz. 9.00•	  – rozpoczęcie naboru wniosków. 

odpowiedzi na pytania udzielają:
Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, •	

e-mail: konkurs221@arp.gda.pl 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106,  e-mail: •	

gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich 
w Słupsku, tel.  59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Więcej informacji i dokumentacja na www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk  
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.
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Więcej klientów,  
korzystających 
z Twoich usług?

To możliWe!
DoDaj ogłoszenie!

Wyślij sms 
 o treści: 

exp.USl. + treść 
ogłoSzenia 

na nUmer 79567
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NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

sPrzedaM działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejski 3 km od Lęborka, 1033 m, cena 
59 tys., tel. 602 306 210

WynajMĘ

odnajMĘ niedrogo garaż / do remontu 
/ z działką o pow. 616 m2, Reda 12 Marca, 
tel. 602 306 210

kuPiĘ

kuPiĘ mieszkanie, zadłużone, z komorni-
kiem, do remontu, z lokatorem, szybka go-
tówka, tel. 791 715 131

kuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedaM

rok 2006 Mercedes B. Czarny Silnik, 2.0, Die-
sel, automat, bezwypadkowy, cena 11 900 zł, tel. 
602 306 210

kuPiĘ

skuP, złomowanie aut, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedaM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 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 Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

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

RÓŻNE

sPrzedaM drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

Przetasaczo zgrabiarka do siana na 2 
pasy klinowe, szer. robocza ok. 3m., 1190 zł, 
tel. 600 667 860

OGŁOSZENIA uWaGa... noWy nuMer oGłoszeń za 2 zł 7248!
słoMa w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

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

duża lodówka tanio, lawa na kółkach, tel. 
576 204 945

sPrzedaM słoiki 1, no lit. Z nakrętkami, 
większa ilość, szt. 1 zł, Sierakowice tel. 790 
290 835

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPrzedaM lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzedaM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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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