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2019 – 2021: działalność Rady i Zarządu
POWIAT | 19 listopada 2021 roku minęło 3 lata działalności obecnych władz Powiatu Kartuskiego.

Jest to odpowiedni moment na podsu-
mowanie działań Starosty, Wicestarosty, 
Członków Zarządu i Radnych Powiatu 
Kartuskiego, którzy w tym okresie przy-
czynili się do pozyskania dodatkowych 
„MEGA” zewnętrznych środków finanso-
wych w kwocie 56 517 633 zł z następują-
cych funduszy i innych żródeł:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 14 •	
475 634 zł – wyremontowano i zmoderni-
zowano – 66 km dróg powiatowych oraz 
wybudowano ponad 23 km chodników 
i ciągów pieszo – rowerowych.

Rządowy Fundusz – Polski Ład – Inwe-•	
stycje Strategiczne – 16 897 070 zł – bu-
dowa drogi powiatowej wraz z ciągiem 
pieszo - rowerowym Sulęczyno – Lemany 
– realizacja 2022 rok.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – •	

Bezpieczeństwo na przejściach dla Pie-
szych – 715 518 zł – do końca czerwca 
2022 roku zostanie zmodernizowanych 
16 przejść dla Pieszych.

Fundusz Inwestycji Lokalnych – 11 040 •	
243 zł – kwota 8 000 000 zł – zostanie prze-
znaczona na remont budynku po byłym 
Sądzie w Kartuzach z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie pomieszczeń dla Wy-
działów: Budownictwa i Geodezji oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, kwota 3 040 243 zł została przena-
czona na modernizację dróg powiatowych.

Fundusz Rozwoju Przewozów Auto-•	
busowych – 1 215 208 zł – środki zostały 
przekazane lokalnym przewoźnikom wy-
konującym publiczny transport zbioro-
wy, celem wsparcia w okresie panującej 
pandemii.

Ministerstwo Infrastryktury – rezerwa •	
ogólna – 2 740 000 zł – rozbiórka i budo-
wa nowego wiaduktu w Niestępowie.

Ministerstwo Sportu – Sportowa Polska •	
– 1 940 000 zł – budowa Hali Sportowej 
przy Szkole Powiatowej w Przodkowie.

Kancelaria Premiera Rządu – rezerwa •	
ogólna – 276 972 zł – remont kotłowni ga-
zowej w Szkole Powiatowej w Przodkowie.

Gminy Powiatu Kartuskiego – 6 523 •	
988 zł – pomoc gmin przy realizacji po-
wiatowych inwestycji – modernizacja 
dróg i budowa chodników i ciągów pie-
szo-rowerowych.

Lasy Państwowe – 400 000 zł – Remont •	
drogi powiatowej Sulęczyno – Lipusz.

Lokalna Grupa Działania – 293 000 zł •	
– budowa drogi powiatowej w Mokrych 
Łąkach.

Jak wspomnia powyżej w okresie tym 
pozyskano ponad 56,5 mln zł środków 
zewnętrznych, które zostały przenaczone 
między innymi na:

Wyremontowanie i zmodernizowanie •	
ponad 66 km dróg powiatowych.

Wybudowanie ponad 23 km chodni-•	
ków i ciągów pieszo – rowerowych.

Budowę Hali Sportowej przy Szkole •	
Podstawowej w Przodkowie.

Rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu •	
drogowego w Niestępowie.

Budowę 2 rond: Czeczewo i Leźno.•	
Zostanie zmodernizowanych 16 przejść •	

dla Pieszych.
Wydziały Budownictwa i Geodezji •	

oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego otrzymają nowe pomieszcze-
nia biurowe.

-Bardzo dziękujemy za wsparcie i prze-
kazane środki finansowe: Panu Premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrom: 
Piotrowi Muller, Marcinowi Horale, Małgo-
rzacie Zwiercan, Wojewodzie Pomorskiemu 
Dariuszowi Drelich, Dyrektorowi Lasów 
Państwowych Bartłomiejowi Obajtek oraz 
Burmistrzom i Wójtom Gmin Powiatu Kar-
tuskiego, gdyż bez tych środków finansowych 
nie udało by się zrealizować tylu inwestycji 
Powiatu Kartuskiego. Podziękowania kieruję 
również do Pracowników Starostwa Powiato-
wego i Zarządu Dróg Powiatowych z Dyrek-
torem Andrzejem Puzdrowskim na czele za 
przygotowanie i bezpośrednie nadzorowanie 
tylu inwestycji. Bardzo dziękujemy – mówił 
Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Kontynuacja remontu drogi 
powiatowej Sulęczyno – lipuSz
powiat | Kolejne otrzymane dofinansowanie na remont 1,5 km drogi powiatowej Sulę-
czyno – lipusz. w dniu 19 listopada br. w imieniu zarządu powiatu Kartuskiego Staro-
sta Kartuski Bogdan Łapa wspólnie z wicestarostą piotrem Fikusem podpisali umowę 
z nadleśniczym nadleśnictwa lipusz maciejem Kostka.

Umowa dotyczyła dofinansowania 
w kwocie 100 000 zł na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1934 Sulęczyno 
– Lipusz. Zarząd Powiatu Kartuskiego 
w budżecie również zabezpieczył kwotę 
241 600 zł na remont tej drogi. Za kwotę 
341 600 zł Powiat Kartuski jeszcze 
w roku bieżącym zamierza wyremonto-
wać odcinek drogi około 1,5 km poprzez 
poszerzenie drogi, wzmocnienie poboczy 
oraz ułożenia nowego dywanika asfal-
towego. Zarząd Powiatu Kartuskiego do 
końca obecnej kadencji planuje zakoń-
czyć remont całego odcinka tej drogi 
powiatowej. Pozostało jeszcze około 0,7 
km, które są planowane do wyremonto-
wania w roku 2022. Starostowie bardzo 
dziękują Dyrektorowi Dyrekcji Lasów 
Państwowych Bartłomiejowi Obajtek 
oraz Nadleśniczemu Maciejowi Kostka za 
przekazaną pomoc finansową
źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Odznaczenia za długoletnią 
pracę samorządowo-zawodową
POWIAT KArTusKI | Otrzymali je ludzie na co dzień wykonując swoje obowiązki dokładnie i w służ-
bie Państwa.

6 grudnia br. Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, 
Skarbnik Powiatu Zofia Walkowiak oraz Sekre-
tarz Powiatu Radosław Pek otrzymali z rąk Wo-
jewody Pomorskiego Dariusza Drelicha - Medale 
za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy samorządowo 

- zawodowej w służbie Państwa. W imieniu wyróż-
nionych Wicestarosta Piotr Fikus składa serdeczne 
podziękowania Staroście Kartuskiemu Bogdanowi 
Łapie za dostrzeżenie i docenienie naszego zaanga-
żowania i pracy dla lokalnego Samorządu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Przyszłoroczne dochody Powiatu Kar-
tuskiego mają wynieść prawie 174 mln 
zł, zaś wydatki ponad 188 mln zł. Bieżą-
ce wydatki pochłoną ponad 155 mln zł, 
na inwestycje zarezerwowano aż 33 mln 
zł. Deficyt w kwocie 14,2 mln zł pokryty 
zostanie z wolnych środków za rok 2021. 
Dodatkowo ustalono rezerwę w wysoko-
ści 1,4 mln zł, z czego 928 tys. zł prze-
znaczone zostanie m.in. na działania 
oświatowe czy związane z zarządzaniem 
kryzysowym. 

W 2022 r. Powiat Kartuski zamierza 
przeznaczyć 3 mln zł na wsparcie budo-
wy hospicjum stacjonarnego w Kartu-
zach. Suma 8,2 mln zł przeznaczona zo-
stanie na rozbudowę budynku po Sądzie 
Rejonowym w Kartuzach, gdzie zostaną 
ulokowane wydziały starostwa związane 
z budownictwem. Realizacja inwestycji 
dotowana jest z Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19.

Znaczną część kwoty przeznaczonej 
na inwestycje pochłoną przedsięwzięcia 
związane z polepszeniem infrastruktury 
drogowej. Ponad 9,3 mln zł zaplanowano 

na przebudowę drogi Gołubie - Stężyca, 
a 7,1 mln złotych na remont odcinka Le-
many - Sulęczyno. Prawie 900 tys. zł zo-
stanie przeznaczone na budowę przejść 
dla pieszych, a 2,5 mln zł na prace przy 
nowym moście w Niestępowie. Na przed-
sięwzięcia te powiat uzyskał rządowe do-
finansowania. 

Sumę 1 mln zł zarezerwowano na bu-
dowę sali widowiskowo-sportowej przy 
SP nr 1 i ZSZiO w Żukowie (zadanie wie-
loletnie - zakończyć ma się w 2023 r.).

Jak podkreślił Starosta Kartuski Bog-
dan Łapa: Pomimo trudnej sytuacji 
związanej z trwającą wciąż pandemią, 
a także z powodu kryzysu gospodarcze-
go będącego jej następstwem – rok 2022 
będzie kolejnym, w którym zmniejszy 
się nasze zadłużenie. Na koniec roku ma 
ono wynieść około 20 procent. Co waż-
ne nie zwalniamy z inwestycjami i tych 
zaplanowaliśmy na kwotę aż 33 mln zło-
tych, co stanowi 20 procent wszystkich 
wydatków.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

zaKończenie Budowy 
ronda w leźnie
powiat | w tym roku udało się zakończyć realizację 
jednej z długo wyczekiwanych przez mieszkańców in-
westycji drogowych, mianowicie na skrzyżowaniu alei 
lipowej i ulicy jarzębinowej w leźnie powstało rondo. 
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33 mln przeznaczone na inwestycje
POWIAT | Przyjęcie budżetu Powiatu Kartuskiego na 2022 rok stanowiło najistotniejszy punkt grudniowej zdalnej sesji Rady Powiatu Kartuskiego. Przy-
jęto, że wydatki powiatu wyniosą 188 mln zł, z czego aż 33 mln zł pochłoną inwestycje. 

Zadanie pochłonęło środki w wysokości niespełna 2,3 mln 
złotych. Wykonane prace objęły m.in. rozbiórkę nawierzch-
ni, roboty ziemne, niwelację terenu oraz położenie nowej 
nawierzchni. Wybudowano kanalizację, przebudowano wo-
dociąg, dodatkowo przy rondzie zainstalowano oświetlenie. 
Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ponad 951 tys. zł 
oraz z budżetu gminy Żukowo w kwocie 300 tys. zł.  Ze 
swojego budżetu Powiat Kartuski na budowę ronda wydał 
prawie 1,1 mln złotych.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ, SIEDLISKOWĄ, 
REKREACYJNĄ W OKOLICY LASU, JEZIORA

tel: 575-266-455

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych
POWIAT | 10 grudnia br. Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Wicestarostą Piotrem Fikusem podpisali umowy z wykonawcą – Zakładem 
Instalacji Elektrycznych Edmundem Cirockim z Żukowa, na modernizację 16 przejść dla pieszych na drogach powiatowych.

W ciągu 7. miesięcy przebudowane zostaną 
przejścia na drogach powiatowych w następu-
jących miejscowościach: Pępowie(2), Skrzesze-

wie Żukowskim (2) oraz po jednym w Baninie, 
Leźnie, Borzestowie, Kamienicy Królewskiej, 
Szklanej, Czeczewie, Wygodzie, Kiełpinie, 

Przodkowie, Bączu, Ostrzycach oraz Stężycy.
Na realizację zadań Samorząd Powiatu Kar-

tuskiego pozyskał dofinasowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 
600 tys. zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie 
ponad 735 tys. zł. Co istotne, finalnie udało 
się zaoszczędzić środki w wysokości prawie 
72 tys. złotych. 

Planowana przebudowa infrastruktury dro-
gowej przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa wszystkich użytkowników dróg.

Działania w większości będą obejmowały 
budowę wyniesionych przejść dla pieszych od-
powiednio oznakowanych i doświetlonych. Po-
łączenie wyniesionego progu, interaktywnych 
znaków D-6 i tzw. kocich oczek tworzy dosko-
nale widoczne i niezwykle bezpieczne przejście 
dla pieszych. Tak zmodernizowane przejścia 
będą zauważalne przez kierowców zarów-
no w dzień, jak i w nocy dzięki zastosowaniu 
elementów odblaskowych oraz wymuszeniu 
na nich ograniczania prędkości. Interaktywne 
znaki drogowe zostaną wyposażone w światła 
pulsujące. Urządzenia zaczynają nadawać sy-
gnał świetlny, gdy w zasięgu czujników (detek-
torów ruchu) pojawi się pieszy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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nowy radiowóz dla policjantów
gmina SieraKowice | policjanci z komisariatu w Sierakowicach otrzymali nowy 
radiowóz. zakup samochodu został w połowie sfinansowany ze środków z budżetu 
gminy Sierakowice.

Symboliczne przekazanie kluczyków przez 
wójta Tadeusza Kobielę miało miejsce 8 
grudnia na parkingu komisariatu. 
Kluczyki do nowego auta odebrał asp. Da-
niel Kotłowski. W uroczystości uczestniczyli 
także: nadkom. Tomasz Juński – p.o. ko-
mendanta powiatowego policji w Kartuzach, 
jego zastępca kom. Zbigniew Korytnicki, 
asp. szt. Krzysztof Myszk – komendant 
policji w Sierakowicach, Zbigniew Fularczyk 
– zastępca wójta oraz policjanci z siera-
kowickiego komisariatu. Samochód został 
poświęcony przez ks. Tadeusza Knuta, 
proboszcza parafii św. Marcina. 

– Wiem, że na pana Wójta zawsze można 
liczyć. Wspiera pan komisariat policji w Siera-
kowicach, za co bardzo serdecznie dzię-
kuję – powiedział nadkom. Tomasz Juński. 
– Mam nadzieję, że ten samochód, który ma 
predyspozycje do tego, aby poruszać się nim 
po mniej przyjaznych terenach, przyda się 
naszym policjantom, którzy dbają o bezpie-
czeństwo mieszkańców.
Nowy radiowóz to SUV marki KIA, model 
Sportage z napędem na cztery koła. Samo-
chód przez najbliższe lata będzie wspierał 
działania sierakowickich policjantów.
Źródło: UG Sierakowice

fot. Ug Sieraowice

OgłOSzenie 61/2021/RL

Radni uchwalili budżet na 2022 rok
GMINA sIErAKOWICE | Podczas grudniowej sesji Rady Gminy radni zaakceptowali plan finansowy na 2022 rok. Zgodnie z założeniami uchwały budże-
towej dochody ustalono na poziomie 121 218 249 zł, a wydatki w kwocie 122 296 247 zł. Deficyt w wysokości 1 077 998 zł zostanie sfinansowany przycho-
dami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

Na realizację przyszłorocznych zadań 
inwestycyjnych przewidziano kwotę w wy-
sokości 15 724 140 zł, z czego 8 301 049 zł 
to środki własne gminy. Do ogólnej sumy 
przewidzianej na inwestycje należy doli-
czyć także środki przeznaczone na bieżące 
utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie, rów-
niarki, przepusty) w kwocie 1 230 000 zł 
(w tym 450 tys. zł na płyty drogowe).

Szczegóły zadań inwestycyjnych przed-
stawił wójt Tadeusz Kobiela. I tak w przy-
szłym roku sierakowicki samorząd zamie-
rza zrealizować następujące inwestycje:

Rozbudowa skrzyżowania drogi wo-•	
jewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 
1914G poprzez budowę sygnalizacji świetl-
nej (przy wiadukcie w Sierakowicach) – 
100 000 zł

Budowa i rozbudowa dróg gminnych •	
w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, 
Sierakowice (ul. Brzozowa), Bącka Huta, 
Gowidlino, Paczewo, Skrzeszewo, Szopa oraz 
Tuchlino  – 5 749 000 zł (w tym 3 238 343 zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

Modernizacja skrzyżowania ul. Kocha-•	
nowskiego z drogą wojewódzką nr 214 
w Sierakowicach – 1 400 000 zł

„Pomorskie szlaki kajakowe” – budowa •	
stanicy żeglarskiej i kajakowej w Gowidli-
nie, drogi dojazdowej, zagospodarowanie 
terenu i zakup żaglówek – 164 500 zł

Budowa kąpieliska nad Jeziorem Junno •	
w Kamienicy Królewskiej – 183 640 zł

Wykup gruntów – 50 000 zł•	
Zakupy inwestycyjne – 25 000 zł•	
Samochód pożarniczy dla OSP w Ka-•	

mienicy Królewskiej – 450 000 zł
Zakupy inwestycyjne dla OSP – 20 000 zł•	
Rezerwa inwestycyjna – 500 000 zł•	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Li-•	

sich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne 
– 1 200 000 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podsta-•	
wowej nr 1 w Sierakowicach (łazienki, wej-
ście na dach) – 50 000 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podsta-•	
wowej w Mojuszu (łazienki, dach, schody 
zewnętrzne) – 55 000 zł

Zakupy inwestycyjne w szkołach pod-•	
stawowych – 10 000 zł

Zakupy inwestycyjne w szkole branżo-•	
wej – 8 000 zł

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne •	
dla Kaszubskiego Centrum Medycznego 
w Sierakowicach – 100 000 zł

Budowa na terenie powiatu kartuskiego •	
hospicjum stacjonarnego – wsparcie realiza-
cji inwestycji (ostatnia transza) – 420 000 zł

Zakupy inwestycyjne GOPS – 15 000 zł•	
„OZE dla Kaszub” – wykorzystanie ener-•	

getyki rozproszonej na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Su-

lęczyno i Kartuzy – 632 000 zł
Budowa parkingu przy kościele św. Mar-•	

cina – 1 200 000 zł
Przebudowa sieci elektroenergetycznej •	

i oświetleniowej w Sierakowicach (kanały 
teletechniczne) – 20 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla sołectwa Szkla-•	
na (kosiarka) – 17 000 zł

Budowa sali gimnastycznej wraz z za-•	
pleczem socjalnym przy Szkole Podstawo-
wej w Mojuszu (zagospodarowanie terenu) 
– 150 000 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole •	
Podstawowej w Jelonku – 3 075 000 zł

Modernizacja ogrodzenia stadionu lekko-•	
atletycznego w Sierakowicach – 130 000 zł

Po omówieniu przez Wójta przyszłorocz-
nych zamierzeń inwestycyjnych, radny 
Piotr Woźniak z klubu „Dobra Zmiana” 
złożył wniosek formalny o wycofanie punk-
tu dotyczącego modernizacji skrzyżowania 
ul. Kochanowskiego z drogą wojewódzką 
nr 214, a w zamian zaproponował realiza-
cję zadania polegającego na modernizacji 
skrzyżowania ulicy Kartuskiej z Piwną po-
przez budowę lewoskrętu w ulicę Piwną. 

– Uważamy, że ta inwestycja jest bardziej 
przydatna naszym mieszkańcom – powie-
dział Piotr Woźniak. – Wszyscy dobrze 
wiemy, że na ulicy Kartuskiej przy skręcie 
w ul. Piwną tworzą się korki, co utrudnia 

wyjazd z Sierakowic w kierunku Kartuz. 
– Każda inwestycja musi być przygotowa-

na dokumentacyjnie: projekty, pozwolenia, 
uzgodnienia itp. – odpowiedział wójt Tade-
usz Kobiela. – W grę wchodzą też odszko-
dowania dla osób prywatnych w sytuacji, 
gdy trzeba będzie wejść na ich teren. 

Wójt dodał, że modernizację skrzyżowa-
nia ulic Kartuskiej i Piwnej uważa za zasad-
ną, ale nie uda się tego zrealizować w przy-

szłym roku. – Zrealizujmy najpierw to, co 
przygotowaliśmy,  a wtedy możemy zająć 
się sprawą tego skrzyżowania – dodał.

Po wymianie argumentów radny Piotr 
Woźniak postanowił wycofać swój wnio-
sek, natomiast wójt zobowiązał się do 
rozpoczęcia rozmów z samorządem woje-
wództwa pomorskiego w sprawie realizacji 
tego przedsięwzięcia w kolejnych latach. 

Źródło: UG Sierakowice
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W Starostwie Powiatowym - 
panowie z Białą Wstążką
POWIAT | Od 1 do 7 grudnia br. trwał II Pomorski Tydzień Białej Wstążki organizowany w ramach naj-
większej międzynarodowej kampanii społecznej adresowanej do mężczyzn, a mającej na celu przeciw-
działanie przemocy wobec kobiet.

 Samorządowcy powiatu kartuskiego aktywnie 
wspierali ten projekt i zachęcali innych do przyłącze-
nia się do akcji.

Tydzień Białej Wstążki to męska deklaracja, że będą 
reagować zawsze, kiedy staną się świadkami przemo-
cy wobec kobiet.

Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni 
w Kanadzie, którzy w 1991 roku postanowili uczcić 
pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 
1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu przez 
25-letniego mężczyznę, który uważał, że kobiety nie 
powinny studiować na wydziałach ścisłych/technicz-
nych. Obecnie w kampanii „Białej Wstążki” uczest-
niczy aż 60 krajów.

W 2021 roku ONZ ujawniła, że wiele z zachowań 
przemocowych związanych było z pandemią CO-
VID-19 mając cechy tzw. „ukrytej pandemii”. Na 
całym świecie odnotowano gwałtowny wzrost licz-
by zgłoszeń dotyczących przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt. Problem ten dotyczy również Polski, na 
co zwracają uwagę instytucje i organizacje zajmujące 
się przeciwdziałaniem przemocy.

Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Przewodni-
czącym Rady Powiatu – Mieczysławem Woźniakiem, 
Wicestarostą Piotrem Fikusem oraz z Dyrektorem 
PCPR w Kartuzach Grzegorzem Mikiciukiem aktywnie 
uczestniczyli w II Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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poznaliśmy laureatów powiatowego 
KonKurSu FotograFicznego
powiat | celem konkursu Klimaty Szwajcarii Kaszubskiej była promocja powiatu kartu-
skiego poprzez fotografię. do konkursu przyjęto 196 prac 43 autorów.

Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów 
oraz wyróżniła pięciu autorów. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 23 listopada 
w Muzeum Kaszubskim.
Starosta Kartuski Bogdan Łapa nagro-
dził tych, których prace najlepiej wpisały 
się w idee konkursu. Wszyscy uczestnicy 
podkreślali unikalne walory przyrodnicze 
naszego powiatu, charakterystyczną rzeźbę 
krajobrazu, bogactwo tematów do fotografo-
wania oraz niezwykły klimat Kaszub.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gra-

tulujemy i zapraszamy do kolejnych edycji. 
Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentu-
jącego nagrodzone prace na kanale YouTube: 
Kartuski Powiat.
Nagrodzeni:
I miejsce – Marcin Kusznier
II miejsce – Robert Roszkowski
III miejsce – Janusz Lipiński
Wyróżnienia: Andrzej Voelkner, Arkadiusz 
Byczkowski, Łukasz Siekacz, Magdalena 
Kanka, Mariola Karczewska
źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Zarząd Powiatu może uzyskać ze środ-
ków Funduszu dopłatę, która wynosi nie 
więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra 
przewozu o charakterze użyteczności 
publicznej. Warunkiem uzyskania tej 
dopłaty jest sfinansowanie ze środków 
budżetu Powiatu Kartuskiego 10% tej 
dopłaty. Planowane jest dodatkowe uru-
chomienie z dniem 1 stycznia 2022 roku 
następujących linii komunikacyjnych 
prowadzonych przez 3 przewoźników 
autobusowych działających na terenie 
Powiatu Kartuskiego: Firma GRYF, PKS 
Gdynia, Firma „ALBATROS”.

1. Szopa – Mirachowo – Kartuzy - Szopa,
2. Kartuzy – Garcz – Zawoty - Kartuzy,
3. Kartuzy – Stężyca – Kartuzy,
4. Kartuzy – Wygoda Łączyńska Huta – 

Kamienica Szlachecka – Sierakowiec,
5. Kartuzy – Sierakowice – Puzdrowo – 

Tuchlino – Podjazdy – Sulęczyno,
6. Kartuzy – Sierakowice – Puzdrowo – 

Tuchlino – Mściszewice,
7. Żukowo – Kobysewo – Przodkowo – 

Pępowo – Żukowo,
8. Sulmin – Widlino – Żukowo – Kartu-

zy – Sulmin,
9. Kartuzy – Pomieczyńska Huta - Przod-

kowo – Czeczwo – Tokary - Banino,
10. Kartuzy – Przodkowo – Kłosowo – 

Kłosówko,
11. Kartuzy – Przodkowo – Żukowo – 

Łapino Kartuskie.
Powiat Kartuski we wniosku zabiega 

o kwotę 2 475 781,20 zł, przy wsparciu 
z budżetu Powiatu Kartuskiego w wy-

sokości 288 841,14 zł. Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa wraz z Zarządem Powiatu 
Kartuskiego podejmując taką decyzję 
kierowali się przede wszystkim obecnie 
panującą pandemią, która negatywnie 
wpływa na uwarunkowania ekonomiczne 
przewoźników, jak i wnioskami poszcze-
gólnych mieszkańców. Utrzymanie funk-
cjonowania tych linii komunikacyjnych 
ma istotne znaczenie dla zapewnienia 
połączeń komunikacyjnych dla mieszkań-
ców Powiatu Kartuskiego celem umoż-
liwienia dojazdu uczniów i pracujących 
korzystających z ofert gmin: Kartuzy, Żu-
kowo, Chmielno, Przodkowo, Sierakowi-
ce, Sulęczyno, Stężyca oraz Somonino.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Powiat Kartuski wnioskuje o kolejne 
środki finansowe na przewozy

POWIAT | Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022.
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