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Prace obejmowały wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 
ponad 1,5 km, uzupełniono i wzmoc-
niono pobocza oraz poszerzono jezd-
nię do 4,6 m. Koszt remontu to kwota 
341 tys. zł, z czego 100 tys. przekazało 
Nadleśnictwo Lipusz. W sumie od 
2018 roku Powiat Kartuski wspólnie 
z Nadleśnictwem wyremontował po-
nad 4 km drogi. Ostatni odcinek dro-
gi około 1 km Powiat Kartuski planu-
je wyremontować w roku bieżącym. 
Wicestarosta Piotr Fikus w imieniu 
Rady oraz Zarządu Powiatu Kartu-
skiego podziękował Dyrektorowi 
Lasów Państwowych Bartłomiejowi 
Obajtkowi oraz Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Lipusz Maciejowi Kostka 
za dotychczasową współpracę oraz 

przekazane środki finansowe. Podzię-
kowania skierował również do przed-
stawicieli firmy „Dromos” za termi-
nowe i sprawne wykonanie remontu. 
W uroczystości otwarcia udział wzięli 
Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, 
Dyrektor Lasów Państwowych Bar-
tłomiej Obajtek, Wójt Gminy Sulę-
czyno Bernard Grucza, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lipusz Maciej Kostka, 
radny Powiatu Kartuskiego Andrzej 
Potrac, Przewodniczący Rady Gminy 
Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Andrzej Puzdrowski oraz przedstawi-
ciel wykonawcy – firmy „DROMOS” 
z Kartuz. 

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Powiat KartusKi 
organizatorem 10 linii 
autobusowych 
Powiat | starosta Kartuski bogdan Łapa wraz z wice-
starostą Piotrem Fikusem podpisali umowy z operato-
rami na funkcjonowanie 10 linii komunikacji autobuso-
wej użyteczności publicznej.

1. Szopa – Mirachowo – Kartuzy - Szopa,
2. Kartuzy – Garcz -Zawory - Kartuzy,
3. Kartuzy – Stężyca – Kartuzy,
4. Kartuzy – Wygoda Łączyńska Huta – Kamienica Szla-
checka – Sierakowice,
5. Kartuzy – Sierakowice – Puzdrowo – Tuchlino – Podjaz-
dy – Sulęczyno,
6. Kartuzy – Sierakowice – Puzdrowo – Tuchlino – Mści-
szewice,
7. Sulmin – Widlino – Żukowo – Kartuzy – Sulmin,
8. Kartuzy – Pomieczyńska Huta - Przodkowo - Czeczewo 
– Tokary - Banino,
9. Kartuzy – Przodkowo – Kłosowo – Kłosówko,
10. Kartuzy – Przodkowo – Żukowo – Łapino Kartuskie.
Umowy podpisano z 3 operatorami - przewoźnikami auto-
busowymi działającymi na terenie powiatu: PA GRYF, PKS 
Gdynia, Firmą „ALBATROS”. W/w linie zostaną uruchomio-
ne – 01.01.2022 rok. Na realizację przedsięwzięcia Powiat 
Kartuski otrzyma dofinansowanie z Funduszu Przewozów 
Autobusowych w kwocie 2 475 781,20 zł, kwota 288 841,14 
zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu 
Kartuskiego podejmując taką decyzję kierował się przede 
wszystkim obecnie panującą pandemią, która negatywnie 
wpływa na uwarunkowania ekonomiczne przewoźników, 
jak i wnioskami poszczególnych mieszkańców. Utrzymanie 
funkcjonowania powyższych linii użyteczności publicznej 
ma istotne znaczenie dla zapewnienia połączeń komunika-
cyjnych dla Mieszkańców powiatu kartuskiego. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Otwarcie kolejnego odcinka drogi
POWIAT | 19 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej 
Sulęczyno – Lipusz.

Umożliwia ona nie tylko wyszukiwanie kon-
kretnych lokalizacji, ale zawiera też wiele cieka-
wych informacji. Dzięki niej można odnaleźć 
restauracje, miejsca noclegowe czy atrakcje 
powiatu, które warto odwiedzić. Przy każdej 
prezentowanej lokalizacji znalazł się krótki 
opis walorów miejsca, a dodatkową zachętą są 
fotografie przedstawionych obiektów.

Nawigację ułatwia zastosowanie czytelnych 
piktogramów oraz podział mapy według kon-
kretnych dziedzin za pomocą, których można 
wybrać interesujące nas miejsca noclegowe, 
gastronomię, atrakcje lub zaznaczyć szlaki: 
konne, piesze, samochodowe, kajakowe, konne 
czy narciarskie. 

Dzięki zastosowaniu interaktywnej wersji 
mapy powiatu, możliwe stało się dostarczenie 
konkretnych funkcjonalności oraz udostępnie-
nie interfejsu, w ramach którego umożliwiono 
więcej opcji interakcji z wyświetlaną treścią, 
np. możemy zaznaczyć wybrane kategorie czy 
poznać szczegółowy przebieg tras. 

Mapę można znaleźć na stronie
www.kartuskipowiat.pl.

źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Stworzono mapę interaktywną powiatu
POWIAT | Starostwo Powiatowe w Kartuzach zachęca turystów i mieszkańców do korzystania z nowego narzędzia online - interaktywnej 
mapy powiatu kartuskiego.
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Wideokonferencja poświęcona szczepieniom
ŻUKOWO | Wojewoda Pomorski zorganizował konferencję on-line, do udziału, w której zaprosił m. in. samorządowców. Poznaliśmy statystyki 
dotyczące szczepień w całym województwie pomorskim, a także w samej gminie Żukowo.

W ramach Narodowego Programu 
Szczepień w województwie pomor-
skim, do tej pory w pełni zaszczepio-
no 1 364 549 osób, czyli 58,1% popu-
lacji województwa i 61,6% populacji 
uprawnionej tj. powyżej 5 roku życia. 
Pomorskie znajduje się na drugim 
miejscu w Polsce – zaraz po mazo-
wieckim – w ilości wykonanych szcze-
pień (ogółem) na liczbę mieszkańców.

Gmina Żukowo, według stanu na 
17 stycznia 2022 r., znajduje się na 27. 
miejscu w skali całego województwa 
oraz na 1. pozycji w rankingu gmin 
powiatu kartuskiego w ilości wykona-
nych szczepień wśród mieszkańców.

W podziale na grupy wiekowe 
(szczepienie co najmniej jedną daw-
ką), odsetek mieszkańców zaszczepio-

nych w gminie kształtuje się następu-
jąco:

od 5 do 11 lat – 12%•	
od 12 do 19 lat – 48%•	
od 20 do 39 lat – 64%•	
od 40 do 59 lat – 79%•	
od 60 do 69 lat – 79%•	
70 i więcej lat - 96%.•	

W spotkaniu wzięli udział również 
kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych 
Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, konsultant wojewódzki ds. chorób 
zakaźnych, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Pomorskie-
go Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Gdańsku i inni.

Źródło: zukowo.pl
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Gęsta i dobrze funkcjonująca sieć po-
łączeń pomiędzy gminami w regionie 
zwiększa spójność społeczną, ekonomicz-
ną i przestrzenną oraz przyczynia się do 
wzmocnienia konkurencyjności gospo-
darki w Pomorskiem. 

Powiat Kartuski w przyjętej w kwietniu 
ubiegłego roku strategii rozwoju za głów-
ne cele przyjął m. in. poprawę połączeń 
powiatu z metropolią, stworzenie wspól-
nego, sprzężonego systemu transportu 
zbiorowego w całym powiecie, rozwój 
sieci dróg i parkingów, w tym Obwodni-
cy Metropolitalnej Trójmiasta, trasy S6 
oraz obwodnic Kartuz i Żukowa. Konse-
kwencją przyjętej koncepcji jest decyzja 
o przeznaczeniu aż 6 mln złotych na bu-
dowę II etapu obwodnicy Kartuz. To wy-
raz solidarności z mieszkańcami Gminy 
Kartuzy. Co ważne, wszystkie samorządy 
z terenu powiatu kartuskiego wesprą fi-
nansowo tę inwestycję łączną kwotą 21,2 
mln zł. Gdyby nie te pieniądze, przedsię-
wzięcia nie udałoby się zrealizować. Przy-
pomnijmy, że II etap budowy obwodnicy 
Kartuz dofinansowany będzie też w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Przed Bożym Narodzeniem inwe-
stycja znalazła się na liście dodatkowych 
51 obwodnic, realizowanych w ciągach 
dróg wojewódzkich. Na to bardzo wycze-
kiwane przedsięwzięcie ma trafić ponad 
51 mln zł dotacji. Jednak już w grudniu 
ubiegłego roku wiadomo było, że jest to 
tylko połowa wymaganych środków i tu 
z pomocą przyszły właśnie samorządy 
gminne i powiat. We wtorek 11 stycznia 
przedstawiciele władz powiatu kartuskie-
go oraz poszczególnych gmin podpisali 
z Leszkiem Bonną, Wicemarszałkiem 
Województwa Pomorskiego, list inten-
cyjny w sprawie współrealizacji tej inwe-
stycji. Z końcem stycznia Rada Powiatu 
Kartuskiego będzie rozpatrywać uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na ten cel. Realizacja inwestycji zaplano-
wana jest na lata 2024-2026. 

„Konsekwencja w działaniu i dotrzymy-
wanie słowa budują zaufanie obywateli do 
instytucji publicznych, do samorządow-
ców odpowiedzialnych za lokalny rozwój 
- powiedział Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa”. „Gdy tylko pojawiły się plany bu-
dowy Obwodnicy Metropolitalnej, będąc 

jeszcze wicestarostą, sygnalizowałem, że 
proponowane rozwiązania nie tylko nie 
przyczynią się do zmniejszenia natężenia 
ruchu w Żukowie, ale dodatkowo spotę-
gują duży już problem przepustowości na 
tej trasie. Dlatego już wtedy wystąpiłem 
do Marszałka Województwa Pomorskie-
go z wnioskiem o połączenie drogi 211 
z krajową 20 tak, żeby ominąć pierwsze 
rondo na wjeździe do Żukowa od strony 
Kartuz”. W wyniku przesunięcia terminu 
realizacji Obwodnicy Metropolii Trój-
miejskiej i braku finasowania ostatecznie 
realizacja inwestycji nie doszła do skut-
ku. „W 2021 roku, po ogłoszeniu decyzji 
Ministra Infrastruktury o wznowieniu 
planów zaprojektowania i wybudowania 
OMT, powróciłem do myśli o zmniej-
szeniu ruchu kołowego w Żukowie i wy-
stąpiłem z wnioskiem o uwzględnienie 
w planach – odcinka drogi z Borkowa do 
Glincza, pozwalającego połączyć drogę 
krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 
211 w Borkowie, ponownie uzasadniając, 
że wykonanie zadania znacznie poprawi 
przepustowość przejazdu przez Żukowo
.-dodaje Bogdan Łapa”.

Niestety w maju ubiegłego roku Mini-
sterstwo Infrastruktury nie uwzględniło 
wniosku, argumentując, że rządowa inwe-
stycja budowy Obwodnicy Metropolital-
nej nie przewiduje utworzenia łącznika, 
a Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie 
jest zarządcą dróg wojewódzkich. Następ-
nym krokiem przybliżającym rozwiązanie 
problemu było podpisanie 8 lipca 2020 r. 
listu intencyjnego w sprawie współpracy 
na rzecz realizacji inwestycji drogowych 
będących integralną częścią Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta. Sygnatariu-
szami listu prócz Powiatu Kartuskiego byli: 
Województwo Pomorskie, Obszar Metro-
politalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gmina 
Żukowo, Gmina Miasta Gdańsk, Gmina 
Miasta Gdynia oraz Port Lotniczy Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy. Z powodu ogromnych 
kosztów przedsięwzięcia, przy jednocze-
snym braku zewnętrznych źródeł finanso-
wania oraz trudności środowiskowych, ter-
min realizacji budowy estakady z Borkowa 
do Glincza odsuwa się w czasie.

-Jestem przekonany, że kluczem do 
rozwiązania tego problemu będzie zapro-
ponowana przeze mnie nowa koncepcja, 
a mianowicie skierowanie ruchu z Kar-
tuz do Żukowa przez drogę powiatową 
nr 1926G biegnącą z Borowa do Babiego 
Dołu i dalej przez krajową 20 do węzła 
„Glincz”. Zarząd Powiatu Kartuskiego 
przychylił się do tego pomysłu – mówi 
Bogdan Łapa Starosta Kartuski. 

Z racji tego, że aktualnie jest to droga 
częściowo gruntowa, będzie wymagała 
kompleksowej modernizacji i dostoso-
wania do zwiększonego natężenia ruchu. 
Powiat niebawem przystąpi do opraco-

wania koncepcji przebudowy trasy. Prace 
wykonawcze będą prowadzone równole-
gle z budową Obwodnicy Metropolitalnej. 
Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad już podpisała 
umowy na jej zaprojektowanie oraz na bu-
dowę 32 km dwujezdniowej drogi ekspre-
sowej S6, którą pojedziemy już w kwietniu 
2025 r. W ramach tej inwestycji powstanie 
również obwodnica Żukowa. 

Wielu mieszkańców powiatu zapewne 
ucieszy ta wiadomość. Dlaczego? 

Ponad 8 tys. mieszkańców, dwie dro-
gi krajowe i duży problem. O korkach 
w centrum Żukowa, na wjeździe i przy 
wyjeździe we wszystkich kierunkach 
mówi się już od dawna. Średnio na dobę 
przejeżdża tędy grubo ponad 20 tys. aut. 
Ruch spiętrza się na dwóch rondach. 
W godzinach szczytu i przez cały week-
end tworzą się korki, w których trzeba 
stać ponad pół godziny. Tych problemów 
mają dosyć nie tylko stali mieszkańcy 
Żukowa ale też wszyscy dojeżdżający do 
pracy. Problem korków zniechęca także 
mieszkańców Kaszub do odwiedzenia 
Trójmiasta. Wszyscy odczuwamy przez 
to ograniczenie dostępu do kultury i do 
usług. Komplementarna oferta inwesty-
cji drogowych przedstawiona przez Za-
rząd Powiatu Kartuskiego przyczyni się 
więc do poprawy komfortu życia miesz-
kańców, ale też wzrostu bezpieczeństwa 
użytkowników dróg, redukcji zanieczysz-
czenia środowiska, oraz rozwoju komu-
nikacyjnego i inwestycyjnego wszystkich 
gmin powiatu kartuskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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Starosta Kartuski na rzecz budowy 
obwodnic

POWIAT | Powiat Kartuski od wielu lat prowadzi działania na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju regionu. W szczególności dąży do zapew-
nienia jak najlepszych warunków komunikacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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

tel: 575-266-455
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„trzej Królowie” w ŚrodowisKowym 
domu samoPomocy
Powiat | 5 stycznia uczestników Środowiskowego domu samopomocy w Kobysewie 
odwiedzili „trzej Królowie”. 

Wizyta sprawiła ogromną radość uczestni-
kom, którzy zostali obdarowani prezentami 
od Radnych Powiatu Kartuskiego. Upominki 
wręczyli: 
- Mieczysław Woźniak - Przewodniczący 
Rady Powiatu Kartuskiego,
- Piotr Fikus – Wicestarosta Kartuski,
- Paweł Kowalewski - Radny Powiatu Kartu-
skiego – Przewodniczący Komisji Strategii 
i Rozwoju.
Korzystając z okazji, uczestnicy podzię-

kowali Zarządowi i Radzie Powiatu Kartu-
skiego za utworzenie dla nich tej placów-
ki. Miejsce to nazywają swoim ,,drugim 
domem’’, który zapewnia ciepłą, przyjazną 
atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa. 
Uczestnicy podkreślają, że czują się tu 
ważni i szanowani oraz lubią tu przyjeżdżać. 
Akcentem obchodzenia tego święta było 
tworzenie prac z motywem „Trzech Króli” 
oraz wspólne tańce. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

REKLAMA U/2021/PR

Komenda Policji w Kartuzach 
z nowymi radiowozami
POWIAT | Pojazdy są już w użyciu i dobrze sie sprawują. Dzięki nim praca policjantów będzie jeszcze 
bardziej efektowna.

Powiat Kartuski wraz z Gminą Kartuzy dofi-
nansował zakup 2 nowych radiowozów na po-
trzeby Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. 
30 grudnia, w uroczystym przekazaniu nowych po-
jazdów uczestniczyli: Starosta Kartuski Bogdan Łapa, 

Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Woźniak,  
Wicestarosta Piotr Fikus, Burmistrz Kartuz Mieczy-
sław Grzegorz Gołuński, Z-ca Burmistrza Sylwia Bian-
kowska.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 K
ar

tu
za

ch

Od rana w miejscowościach Gminy Żukowo, m.in. 
w Chwaszczynie, Leźnie, Niestępowie, Przyjaźni, 
Skrzeszewie i Żukowie, będzie można spotkać kwe-
stujących wolontariuszy.

W tym roku biegacze zaproszeni są od godz. 12.00 
do przyklasztornego parku przy ul. 3 Maja, gdzie od-
będzie się charytatywny bieg „Policz się z cukrzycą i 
ucz się pierwszej pomocy”. Bieg odbędzie się na dy-
stansie około 3,0 km (6 pętli po około 500 metrów). 
Zapisy:elektronicznezapisy.pl.

Od godziny 14.00 w Ośrodku Kultury i Sportu, przy 
3 Maja 9B działać będzie Kramik, a od 15.00 zaczną 
się warsztaty kreatywne dla całych rodzin, podczas 
których będzie można stworzyć m.in. maski karna-
wałowe, pieski ze sznurka i mnóstwo innych, cieka-
wych prac. Przy siedzibie OKiSu stanie też piękna 
kolorowa karuzela.

Do tegorocznego Finału włącza się także Biblio-
teka Samorządowa.. Specjalnie na Finał przygotuje 
Orkiestrowy Kiermasz Książki, fotobudkę do selfie, 
będzie można zbadać swój wzrok, wziąć udział w 
grach planszowych czy warsztatach plastyczno-tech-
nicznych „Drugie życie książki”. Podczas warsztatów 
chętni stworzą wizytowniki dla starszych i stojaki na 
notatki dla młodszych.

Równolegle do wydarzeń w siedzibie OKiS, na 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Żukowie rozegra-
ny zostanie Turniej Halowy Piłki Nożnej Kobiet 
„FUTSAL LADYS WOŚP ŻUKOWO CUP”. Do 
turnieju zgłosiło się sześć zespołów. Oprócz gospo-
dyń czyli drużyny GKS Żukowo, kibice będą mogli 
obejrzeć zmagania zawodniczek zaproszonych dru-
żyn. Panie rozegrają swój turniej systemem „każ-
dy z każdym”. Początek rozgrywek godzina 10.00.
Około godziny 15.00 przewiduje się podsumowa-
nie turnieju i wręczenie okolicznościowych pucha-
rów. Organizatorami turnieju jest Gmina Żukowo, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz Gminny 
Klub Sportowy Żukowo.

Trwają już aukcje żukowskiego Sztabu WOŚP na 
portalu Allegro i każdego dnia pojawiają się tam 
przedmioty przekazane przez darczyńców. Także na 
portalu Kartuzy.info, trwają aukcje, na których licy-
tować można kosz wędlin od GS Żukowo, torty od 
cukierni Markiza, vouchery na usługi Glanc Auto 
oraz wiele, wiele innych.

Jak co roku wraz z Finałem WOŚP we współpracy z 
Fundacją DKMS będą rejestrowani chętni, potencjal-
ni dawcy szpiku.

źródło: OKiS Żukowo

Plan finału WOŚP
ŻUKOWO | Już za kilka dni Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku impreza odbędzie się w Ośrodku Kultury i Sportu, Centrum Kultu-
ry Spichlerz i Hali Widowiskowo-Sportowej. Tym razem zbierane są środki na 
zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
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Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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styPendia sPortowe dla 
najlePszych zawodniKów
Powiat | 21 stycznia minął termin składania wniosków o przyznanie  stypendium  spor-
towego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we  współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym w roku 2021.

Stypendia sportowe przy-
znawane są od dziesięciu lat 
na podstawie opinii Komisji 
Stypendialnej, mają charak-
ter uznaniowy i motywacyj-
ny. Mogą ubiegać się o nie 
zawodnicy, będący miesz-
kańcami powiatu kartuskie-
go, uprawiający dyscyplinę 
sportu we współzawodnic-
twie organizowanym przez 
polski związek sportowy lub 
podmioty działające z jego 
upoważnienia, albo dyscypli-
nę w sportach osób niepeł-
nosprawnych. Z wnioskiem 
o przyznanie stypendium wy-
stąpić może klub sportowy 

lub stowarzyszenie kultury fizycznej. Komisja będzie oceniać osiągnięcia zawodników 
zwracając szczególną uwagę na medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, 
Mistrzostwa Europy i będących członkami kadry olimpijskiej. Dużą szansę na stypen-
dium mają także medaliści Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
zawodnicy kadry narodowej i i najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie 
sportowej. Jak dowiadujemy się w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach stypendia w tym roku zostaną przyznane najprawdopodobniej 
na okres 10 miesięcy tzn. od marca do grudnia i  będą wypłacane w dwóch transzach, 
a nie jak dotąd co miesiąc. Uchwała Rady Powiatu Kartuskiego z grudnia 2021 roku 
określa też sytuacje kiedy Zarząd Powiatu może pozbawić zawodnika stypendium. 
Pula tegorocznych środków wynosi 100 tys. złotych. 
W minionym roku ze stypendiów skorzystało 51 zawodników, którzy reprezentowali 11 
dyscyplin sportowych. Jak będzie w tym roku, dowiemy się w połowie lutego. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Spotkania online dla 
pracodawców organizowane 
przez PUP
POWIAT | Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach uruchomił możliwość spotkań online ze swoimi pracow-
nikami w zakresie konkretnych form wsparcia oferowanych od początku 2022 roku. Szczegółowy harmono-
gram spotkań zamieszczono na stronie urzędu.

Pierwsze dotyczyć będą prac interwencyjnych 
(26 stycznia), Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go ( 8 lutego) oraz doposażania stanowisk pracy 
(11 lutego). Kolejne będą organizowane w miarę 
potrzeb.

W czasie szkoleń, doradcy urzędu pracy, przedsta-
wiać będą kryteria możliwości uzyskania konkretnej 
formy wsparcia oraz udzielać wskazówek odnośnie 
prawidłowego wypełniania wniosków. Będzie także 
okazja do zadania pytań w tym zakresie i wyjaśnie-
nia ewentualnych niejasności.

Formuła spotkań online jest preferowana przez 

przedsiębiorców, z racji tego, że oszczędza ich czas. 
Pracodawca ze swego biura może uzyskać cenne in-
formacje - wystarczy posiadać komputer oraz dostęp 
do Internetu. Usługa realizowana jest na bezpłatnej 
platformie Webex.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić ma-
ilowo na adres: doradcy@kartuzy.praca.gov.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać, którego spotkania 
dotyczy. W odpowiedzi zwrotnej otrzymamy zapro-
szenie z linkiem umożliwiającym połączenie online 
w dniu spotkania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Ranking „Perspektywy” to aktualizowana 
co roku rzetelna informacja o jakości pracy 
najlepszych liceów i techników. Wszech-
stronny i aktualny zbiór danych, z punktu 
widzenia Czytelnika, jest kopalnią wiedzy 
na temat szkół.  Stanowi duże ułatwienie, 
dla młodych ludzi i ich rodziców, w wybo-
rze dalszej ścieżki kształcenia, która umoż-
liwi im zdobycie wymarzonego zawodu. 
Informacje mogą czerpać z pięciu rankin-
gów, w tym dwóch głównych: Rankingu Li-
ceów Ogólnokształcących 2022 i Rankingu 
Techników 2022. 

W tegorocznym Rankingu wzięto pod 
uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcą-
cych i 1165 techników, które spełniły tzw. 
kryterium wejścia tj. maturę w maju 2021 
r. zdawało w nich minimum 12 maturzy-
stów, a wyniki średnie z języka polskiego 
i matematyki zdawanych obowiązkowo 
były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła zło-
żona z przedstawicieli uczelni, komisji 
ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okrę-
gowych komisji egzaminacyjnych (OKE) 
i przedstawicieli komitetów głównych 
olimpiad. Pracom Kapituły przewod-
niczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, 
prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie.

W przypadku liceów na ogólną pozycję 
szkoły składają się wyniki maturalne (z eg-
zaminów obowiązkowych i dodatkowych) 
oraz sukcesy w olimpiadach wymienio-
nych w komunikacie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Technika są dodatkowo 
(oprócz wyników maturalnych i olimpij-
skich) pozycjonowane poprzez osiągnięcia 
w egzaminach zawodowych. Jednakowe 
kryteria, które przyjęto jako podstawę ana-
liz, są potwierdzeniem, że ich absolwenci 
mogą się czuć dobrze przygotowani do 
dalszej nauki i pracy i z pewnością znajdą 
swoje miejsce na renomowanych uczel-
niach oraz odniosą sukces na rynku pracy.

Technika z powiatu kartuskiego od lat 
zajmują wysokie lokaty w zestawieniu.

Ponownie najlepsze okazało się Tech-
nikum nr 2, przy Zespole Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących im. 
Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. 
W zestawieniu na 2022 rok uplasowało 
się na 5. miejscu na Pomorzu i 84. w kra-
ju uzyskując tytuł „Złotej Szkoły”. Rok 
wcześniej, placówka znalazła się na trze-
cim miejscu na Pomorzu, a 79. w kraju.  
Niewątpliwym sukcesem jest to, że „tech-

nikum na Wzgórzu” plasuje się w pierw-
szej setce rankingu od lat.

Znacznie lepszy niż w poprzednich 
latach wynik uzyskało technikum im. 
Książąt Pomorskich w Żukowie. Szkoła 
znalazła się na 12. miejscu w wojewódz-
twie pomorskim i 182. w zestawieniu 
krajowym. Dla porównania, w 2021 roku 
szkoła zajęła 41 miejsce w regionie i zna-

lazło się powyżej 500 lokaty w zestawie-
niu ogólnokrajowym. 

Wśród liceów najwyżej sklasyfikowaną 
szkołą ogólnokształcącą z powiatu kar-
tuskiego w tym rankingu jest I Liceum 
Ogólnokształcące im. H. Derdowskie-
go w Kartuzach. Znalazło się na 786. 
miejscu w Polsce i 48. w województwie 
pomorskim. Otrzymało też znak jakości 

„Brązowej Szkoły”, który przysługuje li-
ceom, które zajęły miejsca 501-1000. 

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie 
ponad 1500 najlepszych liceów i techni-
ków w Polsce, opublikowane zostały na 
portalu edukacyjnym: www.licea.perspek-
tywy.pl,  www.technika.perspektywy.pl

źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach 
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Technikum na Wzgórzu ponownie 
w czołówce rankingu Perspektywy

POWIAT | Jak co roku, na początku stycznia, poznaliśmy wyniki rankingu liceów i techników w kraju oraz w poszczególnych województwach, przygoto-
wane przez redakcję czasopisma „Perspektywy”. W zestawieniu na wysokich lokatach uplasowały się technika z powiatu kartuskiego.
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Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest konty-
nuacją idei specjalnych stref ekonomicz-
nych, jednak w znacznie rozszerzonej 
formie. Na mocy ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji z 2018 roku, zwolnienia 
podatkowe dostępne są na terenie całego 
kraju. Limit pomocy uzależniony jest od 
wysokości wydatków na inwestycje lub 
kosztów zatrudnienia, ponadto położenia 
oraz statusu firmy – największe wsparcie 
otrzymują mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna przyznaje wsparcie z rządo-
wego programu PSI, podmiotom planują-
cym nowe inwestycje w części wojewódz-
twa pomorskiego oraz w województwie 
kujawsko-pomorskim.  

dochód zwolniony z PodatKu
Wsparcie przyznawane jest w formie 

zwolnienia z podatku dochodowego CIT 
lub zwolnienia z podatku dochodowego 
PIT, w związku z realizacją nowej inwe-
stycji. Ulga podatkowa stanowi regional-
ną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od:

kosztów nowej inwestycji (poniesionych 
nakładów inwestycyjnych), lub

2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicz-
nej w województwie pomorskim wynosi 
30% dla dużego przedsiębiorcy, 40% dla 
średniego oraz 50% kosztów inwestycji 
dla małego i mikro przedsiębiorcy. 

W praktyce oznacza to, że średni przed-
siębiorca planujący ponieść nakłady in-
westycję na rozbudowę zakładu w wyso-
kości 10 mln zł otrzyma 40% zwolnienie 

z podatku dochodowego, czyli 4 mln zł. 
W tym przypadku przedsiębiorca z tytułu 
nowego projektu będzie zwolniony z po-
datku dochodowego, albo do momentu 
wykorzystania puli 4 mln zł, albo do upły-
nięcia terminu obowiązywania decyzji 
o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej 
wydania). Zaoszczędzone środki może 
przeznaczyć na dalszy rozwój swojej dzia-
łalności. 

jaK ubiegać się o decyzję 
o wParciu? 

Podstawą udzielenia pomocy publicz-
nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. W celu uzyskania wsparcia, 
poza minimalnymi nakładami, inwestor 
musi również spełnić tak zwane kryteria 
jakościowe. Kryteria podzielone zostały 
na dwie grupy. W ramach pierwszej pre-
miowane są działania związane z rozwo-
jem gospodarczym na przykład rozwój 
naukowy, przynależność do Krajowego 
Klastra Kluczowego, czy posiadanie statu-
su MMŚP. Grupa druga przewiduje punk-
ty za rozwój społeczny między innymi 
oferowanie stabilnego zatrudnienia, pro-
wadzenie działalności o niskim negatyw-
nym wpływie na środowisko, czy wsparcie 
rozwoju pracowników poprzez podnosze-
nie kwalifikacji i współpracę ze szkołami 
branżowymi. 

Cały proces odbywa się przy wsparciu 
pracowników Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Inwestycyjnej a decyzje o wsparciu wy-

dawane są maksymalnie w ciągu 14 dni od 
skompletowania wszystkich dokumentów, 
które są dużo prostsze niż przy ubieganiu 
się o dotacje.

KomPleKsowe wsParcie 
inwestycyjne 

Przedsiębiorca, który dołączy do Pol-
skiej Strefy Inwestycji nie tylko otrzyma 
pomoc w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Może skorzystać ze wspar-
cia ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Ponadto Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oferuje szereg spotkań, konferencji i szko-
leń, które mają na celu nie tylko edukację 
biznesową, ale także sprzyjają budowaniu 
relacji biznesowych. Strefa posiada także 
nieruchomości, które oferuje potencjal-
nym inwestorom, a w razie potrzeby po-
maga wyszukać działkę dostosowaną pod 
wymagania przedsiębiorstwa. 

Ważnym filarem działalności Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 
także szkolnictwo branżowe, które Spółka 
stara się dostosować do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tego celu powołała 
między innymi Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych – ośrodek, który 
umożliwia podnoszenie kompetencji pra-
cowników, a zwłaszcza pomaga uczniom 
w obraniu ścieżki kariery związanej z au-
tomatyką i robotyką. W Centrum re-
alizowane są kursy i szkolenia z obsługi 
i programowania robotów. Zajęcia skiero-
wane są zarówno dla przedsiębiorców jak 
i uczniów szkół branżowych, ich program 
ustalany jest indywidualnie i dostosowany 
do potrzeb grupy szkoleniowej. 

bezPŁatne Kursy zawodowe 
Z pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej skorzystać mogą nie tylko 
przedsiębiorstwa, ale także mieszkańcy Po-
morza, którzy chcą podnieść swoje kompe-
tencje zawodowe. Spółka w ramach realizo-
wanego projektu „Kompetencje Przemysłu 
Przyszłości” oferuje bezpłatne kursy. 

Pod okiem doświadczonej kadry, osoby 
zainteresowane mogą przeszkolić się mię-
dzy innymi z programowania i obsługi 
procesu druku 3D, spawania blach i rur 
metodą MAG 136, otrzymać uprawnienia 
na operatora i technologa-programisty 
maszyn CNC, a także operatora suwnic 
placowych RTG. Uczestnicy szkoleń mają 
szansę na zdobycie nowych doświadczeń, 

podniesienie swoich kompetencji, bądź 
zdobycie nowej pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pra-
cę, zlecenie i dzieło oraz osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą. Pierwszeństwo w naborze mają 
osoby z wykształceniem średnim oraz 
powyżej 25. roku życia. Uczestnik może 
wziąć udział tylko w jednym szkoleniu 
w trakcie trwania całego projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem ulgi 
podatkowej na nową inwestycje, bądź 
szkoleniami zawodowymi zapraszamy do 
kontaktu z Pomorską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną na stronie www.strefa.gda.pl 
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Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z ulgi podatkowej na nową inwestycję

InWesTycje | Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Wspar-
cie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. 

CenTrum PrOgramOWanIa rObOTóW PrzemySłOWyCH PSSe
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Magdalena Chmielewska: Całkiem nie-
dawno bo na początku grudnia 2021 
roku świętowaliście 3-lecie powstania 
grupy, zdradźcie czytelnikom jak po-
wstał pomysł: „zajmiemy się poszuki-
waniem ludzi, będziemy pomagać”?

Michał Parzych - Prezes PGPR Gryf: 
Od zawsze szukaliśmy jakiegoś miejsca 
dla siebie, w końcu pojawiła się idea, która 
miała na celu próbę zrealizowania się w ja-
kimś nowym obszarze. Nie będę ukrywał, 
że ten pomysł już w tamtym czasie czyli 
ponad 3 lata temu nas interesował. Prak-
tycznie każdy z nas brał udział w różnego 
rodzaju działaniach społecznych, cha-
rytatywnych. Doszliśmy do wniosku, że 
na terenie naszego powiatu nie ma takiej 
grupy, o takiej właśnie specjalizacji.

M.C.: Ilu członków obecnie liczy Wasz 
zespół?

M.P.: W tej chwili jest 15 osób i zgłaszają 
się kolejne, dopytują jak wygląda służba. 
Zaznaczam, że my nie robimy oficjalnych 
naborów i to jest aspekt, który nas też 
myślę w pewien sposób wyróżnia. Chętni 
zgłaszają się do nas sami, tylko ci którzy 
faktycznie chcą

M.C.: Kto głównie zawiadamia Was 
o tym, że potrzebna jest Wasza pomoc?

Wiktor Borysionek – Ratownik PGPR 
Gryf: Najczęściej policja, to jest jakby 
klucz dostępu do naszej dyspozycji. Nato-
miast straż pożarna bardzo często wysyła 
nam powiadomienia dotyczące tego, że 
coś się dzieje. Wtedy mamy trochę wię-
cej czasu np. na to żeby zebrać myśli albo 
się zorganizować. Czasem kontaktują się 
z nami bliscy i znajomi osób zaginionych 
jednak dyspozycja do wyjazdu zawsze 
musi wyjść od policji. 

M.C.: Jakie umiejętności trzeba posia-
dać żeby móc dołączyć do Gryfa? I jakie 
cechy powinien posiadać potencjalny 
kandydat na ratownika?

M:P: Przede wszystkim liczy się chęć 
bezinteresownego pomagania, bez oczeki-
wań. Oczywiście ma znaczenie dobry stan 
zdrowia, który będzie pozwalał np. na to 
aby móc maszerować czasami dłuższe od-
cinki po lasach. Nie zawsze leśny teren jest 
łatwy i przyjazny – trzeba się nachodzić 
w różnych warunkach.

Karolina Weiss – Ratownik PGPR 
Gryf: Myślę, że również dyspozycyjność 
jest bardzo ważna, ponieważ jesteśmy 
ochotnikami, którzy po prostu pracują, 
mają swoje sprawy i rodziny. Wezwania 
są zazwyczaj w takich porach kiedy trzeba 
przeorganizować swoje życie.

W.B: Umiejętność integracji drużyny 
i praca zespołowa to także istotna spra-
wa, chociaż czasami ta nutka indywidu-
alizmu jest też ważna, ponieważ np. bę-
dąc w terenie w trzyosobowym składzie 
trzeba zadecydować jakie podejmujemy 
dalsze kroki.

Marcin Kołodziejski - Ratownik PGPR 
Gryf: Wytrwałość, nierzadko cierpliwość, 

dokładność, opanowanie i spostrzegaw-
czość to także opis osoby, która jest do-
brym kandydatem na ratownika.

M.C.: Szeregi grupy zasilają również jak 
już wiemy kobiety, czy prowadzą takie 
same działania ratownicze?

K.W.: Kobiety mają takie same zadania 
w grupie, czyli są prowadzącymi w tere-
nie, nawigatorami. Odpowiadają również 
za np. rozstawienie i przygotowanie sprzę-
tu. Bardzo rzadko zdarza się, że mamy ta-
ryfę ulgową.

M.C.: Kim na co dzień są ludzie, którzy 
należą do zespołu?

M.P.: W team'ie mamy ludzi w różnym 
wieku, zainteresowaniach i profesjach za-
wodowych. Mamy strażaków, dostawców 
i przedsiębiorców. Zgłaszają się także po-
licjanci czy też ratownicy medyczni. Wy-
kształcenie, wiek, płeć, zawód nie definiu-
je tego czy ktoś się nadaje czy nie. Trzeba 
mieć tę iskrę chęci bezinteresownego po-
magania innym i przy okazji w ciekawym 
towarzystwie.

M.C.: Jakiego rodzaju sprzęt pomaga 
Wam w prowadzonych działaniach?

M.K.: Bardzo dużą pomocą są quady, 
które umożliwiają szybki dojazd w trud-
no dostępne miejsca. Sprzęt nawigacyjny, 
dzięki któremu znamy naszą lokalizację 
w terenie. Tego akurat nie posiada policja 
czy straż. Wiadomo, że proste rzeczy ta-
kie jak latarki, dobra odzież ratownicza, 
która musi być wygodna abyśmy mogli 
się w niej komfortowo czuć często przez 
kilka godzin i w różnych warunkach 
atmosferycznych. Po prostu dobrze wy-
posażony i ubrany ratownik to jednak 
podstawa.

M.P.: Warto też wspomnieć, że po jed-
nej z akcji, która trwała łącznie 3 dni, przy 
niemal stałych opadach deszczu, zostały 
podjęte decyzje, że nie możemy dłużej 
działać bez nagrzewanego namiotu, któ-

ry pozwoliłby ratownikom wracającym 
z terenu osuszyć odzież i zregenerować 
siły. Dodałbym jeszcze komunikację ra-
diową, oprogramowanie, które umożli-
wia zbieranie danych z przeszukanych 
obszarów, bieżące monitorowanie lokali-
zacji ratowników i po zakończeniu akcji 
tworzenie raportów. Ogromne możliwo-
ści dają urządzenia termowizyjne, dzięki 
którym możemy zauważyć osobę w cał-
kowitej ciemności.

M.C.: Co czuje i o czym myśli ratownik, 
który jedzie na poszukiwania?

W.B.: Na pewno trzeba wspomnieć 
o tym, że w momencie gdy wyruszamy 
na poszukiwania pojawia się zastrzyk 
adrenaliny i to taki dosyć potężny, który 
w sumie trzyma w napięciu do końca ak-
cji. I oczywiście stres, ponieważ nie wia-
domo co napotkamy na swojej drodze, 
jaki będzie finał tego wszystkiego.

M.C.: A co dzieje się w Waszych głowach 
gdy nie uda się kogoś odnaleźć?

M.P.: Założeniem jest odnalezienie 
osoby i z takim zamiarem pojawiamy się 
na akcjach. Oczywiście okoliczności nie-
których zaginięć nie zawsze pozwalają 
odnaleźć zaginionego i choć nasza obec-
ność w jakimś stopniu podnosi szanse to 
nie daje pełnej gwarancji. My zawsze ro-
bimy wszystko z pełnym poświęceniem 
i zaangażowaniem, najlepiej jak potrafi-
my. Jeśli działania nie przynoszą żadne-
go rezultatu to przede wszystkim ogień 
nadziei na pozytywny finał ciągle płonie 
i to poniekąd jest dalej dobra wiadomość. 
Dopóki są pomysły, są siły i możliwości, 
dopóty walka trwa. Bywa, że przy braku 
postępu trzeba działania przerwać, ze-
brać myśli, odpocząć albo po prostu za-
czekać do świtu. Takich decyzji nigdy nie 
podejmujemy sami, one są zwykle oparte 
na pracy operacyjnej policji i zapadają 
w sztabie akcji. Nie są łatwe ale bywa, że 
konieczne. 

K.W.: Ja na początku miewałam niedo-
syt. Zastanawiałam się czy gdyby można 
było się jeszcze szybciej zorganizować, 
zacząć poszukiwania wcześniej… więc 
w głowie dzieją się naprawdę różne rzeczy 
i wszystko zależy od sytuacji. Zwłaszcza, 
że to nie my decydujemy kiedy ruszyć, my 
wspieramy działania.

M.C.: Statystyki dotyczące zaginięć 
w Polsce są zatrważające. Najczęstsze 
przyczyny Waszych wyjazdów to?

M.P.: Niestety trzeba tu powiedzieć ja-
sno, że w 2021 roku najczęstszymi były 
zaginięcia związane z podjęciem prób sa-
mobójczych. W zdecydowanej większości 
byliśmy wzywani do tego typu akcji i jest 
to... przerażające.

W.B.: Giną też dzieci, jednak te najczę-
ściej udaje się odnaleźć. Zaginięcia zwy-
kle o podłożu rodzinnych czy szkolnych 
problemów bądź nieodpowiedniego to-
warzystwa ale też, szczególnie jeśli cho-

dzi o małe dzieci, niedostatecznej opieki 
rodzicielskiej. 

M.K.: W następnej kolejności moim 
zdaniem są osoby starsze, z demencją.

M.C.: Jaki procent zaginionych udaje się 
odnaleźć? Posiadacie takie informacje?

M.P.: Zerknijmy w notatki, na przykła-
dzie ostatnich 10 wyjazdów w 2021 roku, 
8 osób udało się odnaleźć a 2 niestety do 
dzisiaj nie, czyli mamy 80% i 20%.

M.C.: Czy pandemia w jakiś sposób po-
krzyżowała plany Waszej działalności?

M.P.: Jeżeli chodzi o same poszukiwania 
to nie, natomiast chcielibyśmy wrócić do 
spotkań, które odbywaliśmy w pierwszym 
roku działalności czyli do zewnętrznych 
szkoleń i warsztatów wyjazdowych. Uczy-
liśmy się wtedy dużo od bardziej doświad-
czonych i specjalistów np. o psychologii 
osób zaginionych, tego właśnie przez CO-
VID nam brakuje.

M.C.: Podkreślmy ponownie, że aby 
móc skutecznie prowadzić działania 
poszukiwawcze musicie być wyposażeni 
w sprzęt, dlatego cały czas uruchomiona 
jest zrzutka.pl i patronite.pl a czego ży-
czyć Wam na kolejne lata pracy?

M.K.: Niegasnącego zaangażowania, 
chęci do przyswajania i poszerzania no-
wej wiedzy.

M.P.: Energii tego, żebyśmy czuli cały 
czas to wszystko, nie opadali z sił. Żeby 
nie zabrakło nam pomysłów na nowe roz-
wiązania.

K.W.: Myślę, że także jak najwięcej 
szczęśliwych rozwiązań.

W.B.: Dalszego rozwoju naszej wieloza-
daniowości bo przecież nie zamykamy się 
tylko na same poszukiwania.

M.C.: Zatem najserdeczniejsze życzenia 
dla Was. Dziękuję za tą ciekawą rozmo-
wę, było mi bardzo miło.

M.P.: My również bardzo dziękujemy.

Pomorska Grupa Poszukiwawczo - 
Ratownicza GRYF w akcji

POmOrze | Prowadzą działania z zakresu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym, bezinteresownie angażują się w lokalne 
działania społeczne, wspierają instytucje i służby w sytuacjach kryzysowych, niosą pomoc potrzebującym na terenie całego Pomorza. 
z członkami Pomorskiej grupy Poszukiwawczo - ratowniczej gryf z siedzibą w Wejherowie rozmawia magdalena Chmielewska.
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drożyzna Pis dotyka pomorskie 
szpitale…

Od wielu miesięcy, a zwłaszcza od 
nowego roku, Polacy odczuwają ro-
snące ceny towarów i usług. Wszyst-
ko z powodu galopującej inflacji, na 
którą pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi wo-
jewództwa szpitale marszałkowskie. 
Dla przykładu rachunki za gaz wzro-
sną średnio o 320 procent, a za prąd 
o prawie 70 procent. Do tego docho-
dzi nieadekwatna wycena świadczeń 
medycznych.

– Biorąc pod uwagę nieadekwatne 
wyceny świadczeń medycznych finan-
sowanych przez NFZ oraz dotychcza-
sową politykę rządu PiS w ostatnich 
siedmiu latach dotyczącą braku ich 
urealniania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
– mówi marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w wyniku decyzji rządu, spo-
wodowała ograniczenie dostępu 
do diagnostyki i leczenia. Ponadto, 
rosną pozostałe koszty funkcjono-
wania szpitali. Chodzi m.in. o zakup 
leków i wyrobów medycznych, ży-
wienie pacjentów i wywóz odpadów 
medycznych. Według zapowiedzi 
kontrahentów usługi te podrożeją lub 
już podrożały o kolejne 20-50 proc.

–  Mamy obawę, że powyższe szacun-
ki, z uwagi na dynamiczną zmianę cen 
na rynku, mogą okazać się niepełne. 
Silna presja inflacyjna, wzrost kosztów 
utrzymania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także obec-
nie oczekiwania personelu dotyczą-
ce kolejnych wzrostów wynagrodzeń 
– niepokoi się marszałek Struk.

… ale nFz i rząd tego nie widzi
W proponowanych ryczałtach i kon-

traktach dla szpitali nie uwzględniono 
zmian wynikających z drożyzny. Nie-
znaczne i nieliczne wzrosty kontrak-
tów dla poszczególnych jednostek 
nie pokrywają rosnących kosztów 
oraz nie rekompensują nadwykonań 
udzielanych świadczeń.

– Nasze apele do rządu, wysyła-
ne przez władze województwa po-
morskiego, w ramach Związku Wo-
jewództw czy Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, a także same 
szpitale, o pilne przystąpienie do 
urealnienia wycen świadczeń me-
dycznych realizowanych ze środ-
ków publicznych, pozostają bez 
echa – podkreśla marszałek Mie-
czysław Struk.

Co ważne, Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (od-

powiedzialna za wycenę świadczeń), 
będąca agendą ministra zdrowia, 
w planie pracy na najbliższy okres nie 
przewidziała podjęcia pilnych i istot-
nych z punktu widzenia obecnej sy-
tuacji zadań.

rządowa agencja za 1,3 mld zł ma 
być rozwiązaniem?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji pod-
miotów leczniczych, usiłuje gasić 
pożar benzyną. Według ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego za-
dłużenie wszystkich szpitali w Polsce 
przekroczyło 20 mld zł.

– To za czasów PiS zadłużenie 
wzrosło ponad dwukrotnie. Wynika 
to z niedoszacowania wyceny proce-
dur medycznych, nieudanej reformy 
PiS tzw. sieci szpitali i wprowadzenia 
przez PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.

Rozwiązaniem ma być m.in. powoła-
nie agendy rządowej, która ma zatrud-
niać docelowo 400 osób i kosztować 
prawie 1,3 mld zł. Minister zdrowia 
swoje wysiłki zamiast na tworzenie 
kolejnych stanowisk dla nominan-
tów partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sytuacji 
systemu ochrony zdrowia.

co to oznacza dla szpitali?
Poza drożyzną dotykającą każdego 

Polaka, podmiotom leczniczym pod-
legającym samorządowi wojewódz-
twa pomorskiego grozi brak inwe-
stycji tzn. brak remontów i zakupów 
sprzętów medycznych i wyposażenia 
niemedycznego. Według aktualnych 
szacunków w 2022 r. koszty funk-
cjonowania szpitali marszałkowskich 
pochłoną 57 mln zł. A właśnie taka 
kwota została zaplanowana przez 
pomorski samorząd na kontynuację 
inwestycji i nowe działania. Jak in-

formuje zastępca dyrektora Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
Tomasz Augustyniak za 57 mln zł 
na przykład można by kupić: 126 
aparatów USG, 57 aparatów RTG, 25 
aparatów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wykorzy-
stując każde z tych urządzeń można 
byłoby wykonać od 4 do 6 tys. badań 
rocznie. Za powyższą kwotę można 
by także zakupić ponad 800 respira-
torów. Kwota 57 mln, których w obec-
nym roku w związku z powyższym 

może zabraknąć naszym szpitalom, 
odpowiada wartością np. ponad 1,7 
tys. kompleksowych zabiegów ko-
rekcyjnych kręgosłupa (wartość 
jednostkowa ok. 32 285), czy ponad 
2,4 tys. operacji onkologicznych usu-
nięcia piersi wraz z rekonstrukcją 
(wartość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla wielu 
przedsięwzięć. Być może nie będzie 
nowoczesnego i wysoko specjali-
stycznego sprzętu diagnostycznego 
dla pacjentów, a oddziały szpitalne 
nie będą remontowane. 

Drożyzna PiS: czy szpitalom na Pomorzu 
grozi bankructwo?

Lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez rząd i NFZ 
pozostaje niska. Czy oznacza to, że szpitale na Pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjenci będą długo czekali 
na diagnostykę i leczenie? Do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych odniósł się marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk.

Tomasz Augustyniak,
zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP
- Sejm uchwalił co prawda ustawę mrożącą ceny gazu dla odbiorców 
wrażliwych, w tym szpitali, na cały 2022, ale tok legislacji wciąż się 
nie zakończył. Wciąż czekamy więc na konkrety i realizację obietnic 
w praktyce.
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ogŁoszenie otwartego KonKursu oFert

ParKing zostanie wyŁączony z użytKu

gmina sieraKowice | wójt gminy sierakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych gminy sierakowice.

gmina chmielno | użytkownicy są proszeni o wyrozumiałość. Pracę ruszyły w stycz-
niu, a zakończa się prawdopodobnie w kwietniu tego roku.

W oparciu o Roczny Program 
Współpracy Gminy Sierako-
wice z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
na rok 2022.
W ramach konkursu dotowane 
będą zadania w obszarach/
zakresach:
1. „Przeciwdziałanie uza-
leżnieniom i patologiom 
społecznym”
2. „Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego”
Oferty należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 28 stycznia 2022 roku 
do godz. 15:00, dokumenty 
do porania dostępne są na 
stronie sierakowice.pl.
źródło: UG Sierakowice

W okresie od 24 stycznia do 30 
kwietnia 2022 r. z użytkowania 
zostanie wyłączony parking przy 
ul. Gryfa Pomorskiego w Chmielnie. 
Utrudnienia związane są z pro-
wadzeniem prac budowlanych 
w ramach projektu pt. „Budowa in-
frastruktury turystycznej na terenie 
Gminy Chmielno” współfinansowane 
ze środków Województwa Pomor-
skiego w ramach działania 4.2 „Re-
alizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność” 
w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorial-
nej, objętego Programem Operacyj-
nym „Rybactwo i Morze” 
Użytkowników prosimy o wy-
rozumiałość i przepraszamy za 
utrudnienia.
Źródło: chmielno.pl

fot. pixabay.com

fot. chmielno.pl

1. Nazwa instrumentu wsparcia:Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg (edycja 2021)  

Tytuł projektu:Budowa i rozbudowa dróg gminnych 
w miejscowościach Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, 
Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice, Skrzeszewo, Szopa 
oraz Tuchlino w Gminie Sierakowice.

Lokalizacja i przedmiot robót:
Pałubice: brak numeracji drogi o dł. ok. 0,51 km, 

realizacja 2021
Puzdrowo: 3 odcinki bez numeracji o łącznej dł. ok. 

0,59 km, realizacja 2021
Sierakowice: DG 152072G – ul. Brzozowa o dł. ok. 

0,42 km, realizacja 2021
Paczewo: 2 odcinki DG 152035G oraz DG 152036G 

o łącznej dł. ok. 0,72 km, realizacja 2022
Bącka Huta: brak numeracji drogi o dł. ok. 0,55 km, 

realizacja 2022
Szopa: 3 odcinki bez numeracji o łącznej dł. ok. 

1,11 km, realizacja 2022
Gowidlino: 2 odcinki bez numeracji drogi o dł. ok. 

1,15 km, realizacja 2022
Tuchlino: brak numeracji drogi o dł. ok. 0,31 km, 

realizacja 2022
Skrzeszewo: brak numeracji drogi o dł. ok. 0,87 km, 

realizacja 2023
Długość wybudowanych odcinków:6,23 km
Termin realizacji 06.2021 r. – 11.2023 r.
Koszt całkowity projektu: 9 932 271,92 zł
Dofinansowanie: 50 % wartości kosztów kwalifiko-

wanych tj. 4 584 991 zł
Wykonawca: PDM DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdań-

ska 26, Kartuzy
2. Nazwa instrumentu wsparcia: Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych  
Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem przy Szkole Podstawowej w miejscowo-
ści Mojusz.

Lokalizacja i przedmiot robót:Przedmiotem inwe-
stycji jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu o salę gimnastyczną (z try-
bunami dla maks. 100) z zapleczem socjalno-sani-
tarnym i łącznikiem, wraz z niezbędną przebudową 

istniejącego budynku szkoły oraz budową i przebu-
dową infrastruktury technicznej i kolidującej z pla-
nowaną inwestycją. Inwestycja obejmuje działki nr 
69/1, 75/1, 385/1 i 71/6 oraz część działek drogowych 
nr 92/1 i 76, położonych w Mojuszu, gm. Sierakowi-
ce. Ponadto szkoła zostanie wyposażona w instalację 
fotowoltaiczną o mocy 18 kWp. 

Termin realizacji 11.2021 r. – 7.2022 r.
Koszt całkowity projektu: 3 865 032,32 zł
Dofinansowanie: 1 980 000,00 zł
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Budowlane Walasz-

kowski Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 11, 83-307 Leszno
3. Nazwa instrumentu wsparcia: Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych  
Tytuł projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w miejscowości Lisie Jamy.
Lokalizacja i przedmiot robót: Przedmiotem ni-

niejszego zadania inwestycyjnego jest rozbudowa 
wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. A. Sa-
dowskiego w miejscowości Lisie Jamy. Przedmiotowa 
rozbudowa szkoły obejmować będzie szatnię, biblio-
tekę, salę komputerową, stołówkę, wraz z zapleczem 
do przygotowywania posiłków, dwie sale lekcyjne na 
poddaszu budynku oraz pomieszczenia gospodar-
cze wraz z pomieszczeniem wentylatorni w piwni-
cy obiektu. Przebudowa dotyczy szatni na parterze 
oraz sali lekcyjnej na istniejącym poddaszu szkoły. 
W ramach zadania wykonane zostaną również prace 
towarzyszące z branż: sanitarnej, elektrycznej i tele-
komunikacyjnej.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne 
dane dotyczące zadania:

— powierzchnia użytkowa przebudowy: 145,49 m²,
— powierzchnia użytkowa rozbudowy: 464,19 m²,
— łączna powierzchnia użytkowa: 609,68 m²,
— kubatura rozbudowy i przebudowy: 2735,43 m³, 
Termin realizacji 1.2022 r. – 7.2022 r.
Koszt całkowity projektu: 2 993 402,51 zł
Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Walasz-

kowski Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 11, 83-307 Leszno. 
Źródło: UG Sierakowice

Prowadzone 
inwestycje 
w 2022 roku
GmInA sIerAKOWIce | Plan inwestycji na obecny rok przewiduje nie 
tylko odcinkowe budowy dróg, ale i też rozbudowy placówek edukacyjnych.
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Laboratoria Przyszłości – 
dofinansowanie dla szkół
GmInA ŻUKOWO | 1 543 100 zł łącznie pozyskało 13 gminnych szkół na nowoczesny sprzęt. To efekt 
programu Laboratoria Przyszłości. 

Wysokość przyznanych środków uzależ-
niona była od ilości uczniów w danej pla-
cówce, nie mogła jednak wynosić mniej niż 
30 000 na jedną szkołę. W gminie Żukowo 
najwięcej otrzymały: Szkoła Podstawowa 
w Baninie (383 700 zł) Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Żukowie (169 800 zł) oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Żukowie (165 600 zł).

Za pozyskane środki szkoły kupują no-
woczesny sprzęt, taki jak: drukarki 3D 
z akcesoriami, kamery, mikrofony, stacje 
lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, 
wzmacniaczami, płytkami prototypowymi 
i innymi akcesoriami. Co ważne, wsparcie 
nie wymaga żadnego wkładu własnego.

Źródło: zukowo.pl fo
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„Przodkowo wczoraj i dzisiaj”
GmInA PrzODKOWO | „Przodkowo wczoraj i dzisiaj” - taki tytuł nosi wystawa zdjęć przy-
gotowanych przez artura Sochę. Pochodzą one nie tylko ze współczesnego aparatu.

Na 34 planszach można zobaczyć m. in. 
gminne obiekty, wydarzenia kulturalne 
a także codzienne życie mieszkańców, zoba-
czyć można jak zmieniała się gmina Przod-
kowo na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 

Wystawa powstała dzięki zdjęciom pocho-
dzącym z gminnego archiwum, zdjęciom 
przekazanym przez mieszkańców gminy 
oraz wykonanym przez samego autora. 
Otwarcie wystawy odbyło się w ponie-

działek w sali numer 6 hali sportowo - wi-
dowiskowej w Przodkowie. W wernisażu 
uczestniczyli przedstawiciele lokalnego 
samorządu, dyrektorzy szkół , mieszkańcy 
gminy oraz rodzina i przyjaciele Artura. 
Jak powiedział Wójt Gminy wystawa ta 
powstała dzięki pasji i wieloletniej współ-
pracy samorządu z Arturem. To dzię-
ki takim ludziom, ich zaangażowaniu, 
wiele momentów z życia gminy zostało 
uwiecznionych. Na zdjęciach tych widzi-
my jak zmieniło się nasze otoczenie, jak 
zmieniliśmy się my sami. Takie rzeczy 
doceniamy właśnie w tej chwili, kiedy 
coraz częściej nasze fotografie zostają 
jedynie na nośnikach elektronicznych. 
Od wtorku 18 stycznia br. zdjęcia oglądać 
można w Bibliotece Publicznej w Przod-
kowie, a już 2 lutego fotografie znajdą się 

w przodkowskiej gablocie wystawienni-
czej.

Warto dodać, że Kartuski dzielnicowy 

asp. sztab. Artur Socha od 16 lat służy 
w policji i pasjonuje się fotografią. 

Źródło: UG Przodkowo

XiV edycja KonKursu 
chmielno | Fundacja na rzecz rozwoju Polskiego 
rolnictwa we współpracy z wydawnictwem naukowym 
scholar ogłosiła XiV edycję konkursu „Polska wieś 
– dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Polski Komitet ds. unesco.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kate-
goriach:
1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-nau-
kowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale pre-
zentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie 
na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, 
opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne 
wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące 
element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące 
przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdy-
scyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej 
problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób 
atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Celem konkursu 
jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związa-
nej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz 
wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze 
dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej 
z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 ty-
sięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane 
w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu 
znajdują się na stronie internetowej organizatora www.
fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie 
Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gom-
browicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na 
temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@
fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na 
temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej 
i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.
fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
Źródło: chmielno.pl
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jeden dzień, trzech 
PoszuKiwanych
Powiat | Policjanci z Kartuz zatrzymali trzy poszuki-
wane osoby. dwóch mieszkańców powiatu kartuskiego, 
56-latka i 37-latka oraz 39-letniego mieszkańca powiatu 
starogardzkiego.

W ciągu jednego dnia kartuscy policjanci zatrzymali aż 
trzy poszukiwane osoby. Pierwszy został zatrzymany 56-
letni mieszkaniec powiatu kartuskiego, poszukiwany do 
odbycia 10 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się 
nad osobą najbliższą. Kolejny to 37-latek, również mieszka-
niec powiatu kartuskiego. Mężczyzna był poszukiwany na 
podstawie listu gończego na 272 dni pozbawienia wolności 
za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Ostatni 
mężczyzna został zatrzymany przez kartuskich krymi-
nalnych przed godziną 19:00 w Starogardzie Gdańskim. 
39-letni mieszkaniec powiatu starogardzkiego był podej-
rzany o kradzież karty oraz wygenerowanie kodów BLIK 
i wypłacenie z konta pokrzywdzonego pieniędzy o łącznej 
kwocie około 17 tysięcy złotych. 39-latek nie stawiał się na 
wezwania i był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową 
w Kartuzach. Mężczyzna usłyszy trzy zarzuty: uchylanie 
się od obowiązku alimentacyjnego, kradzież z włamaniem 
oraz oszustwa internetowe. Za popełnione czyny grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.
Źródło: KPP Kartuzy

fot. KPP Kartuzy

„Gra” terenowa dla kierowców
POWIAT | Policjanci proponują udział w grze innej niż wszystkie. Jej zasady są odwrotne. Celem zawodnika jest niezdobywanie punktów i zakończenie 
„wyścigu” z czystym kontem. Przegrany zdobywa punkty karne, obciąża swój budżet kwotą nawet kilku tys. zł., traci prawo jazdy, a dla „zasłużonych” prze-
jażdżka radiowozem i nocleg w policyjnym areszcie.

Polscy kierowcy są znani z tego, że każ-
dy z nich jest rewelacyjny. Na drodze, uży-
wając epitetów, subtelnie zwracają uwagę 
innym kierowcom. Ci najlepsi potrafią 
wysiąść z samochodu na skrzyżowaniu 
i gestykulując, starają się zachęcić innych 
do stosowania tych samych zasad ruchu 
drogowego co oni. Trąbią w korkach, 
przekraczają dozwoloną prędkość, są też 
tacy, którzy wyznają zasadę, że „alkohol 
nie wpływa na pracę silnika”, a „podwójna 
ciągła, to nie drut kolczasty”. Inni mówią, 
że nie warto pamiętać wszystkich zna-
ków drogowych, bo liczą się tylko „ustąp 
pierwszeństwa” i ‘’droga z pierwszeń-
stwem’’. Co ciekawe, są bardzo solidarni 
i mrugają światłami, kiedy tylko miną 
patrol drogówki. No bo po co mają poli-
cjanci złapać kolejnego pirata drogowego 
albo pijanego, potencjalnego zabójcę, za 
kółkiem. Wielu z nich już dawno zdoby-
ła komplet punktów karnych, ich portfele 
się znacznie uszczupliły, nie mają też pra-
wa jazdy, ponieważ je stracili. Są też tacy, 
którym sąd na długo zabronił prowadzić 
pojazd. Pamiętają za to pobyt w policyj-
nym areszcie i treść zarzutów, jakie usły-
szeli. Nie każdy z kierowców zalicza się do 
wspomnianej czołówki mistrzów świata 
i okolic. Zdecydowana większość to lu-
dzie odpowiedzialni, którzy znają zasady 
ruchu drogowego i przestrzegają ich. Są 

uprzejmi i pomagają innym włączyć się 
do ruchu, a klaksonów używają tylko, gdy 
ostrzegają o niebezpieczeństwie. Żeby zła-
mać stereotyp tych pierwszych, a tym sa-
mym poprawić bezpieczeństwo policjanci 
proponują pewną grę.

Gra jest bardzo popularna wśród kie-
rowców i dość stara, jednak ostatnio 
zmieniły się jej zasady i dlatego policjanci 
postanowili o nich wspomnieć.

Oto kilka wybranych:
-nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 

znajdującemu się na przejściu dla pie-
szych lub wchodzącemu na to przejście – 
1500 zł+10 pkt.

-nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
przy cofaniu, podczas włączania się do 
ruchu–1500 zł +6 pkt.

-wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla 
pieszych, na którym ruch nie jest kiero-
wany, lub bezpośrednio przed tym przej-
ściem–1500 zł+10 pkt.

-korzystanie podczas jazdy z telefonu 
wymagającego trzymania słuchawki lub 
mikrofonu w ręku przez kierującego –500 
zł  +5 pkt.

-naruszenie przez kierującego pojazdem 
mechanicznym zakazu wyprzedzania po-
jazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do 
wierzchołka wzniesienia–1000 zł+5 pkt.

-naruszenie przez kierującego pojazdem 
zakazu objeżdżania opuszczonych zapór 

lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, 
jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte 
lub podnoszenie ich nie zostało zakoń-
czone – 2000 +4 pkt.

Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na 
żądanie uprawnionego organu, komu po-
jazd został powierzony do kierowania lub 
używania w wyznaczonym czasie:

- w postępowaniu o przestępstwo – min. 
4000 zł

-  w postępowaniu w sprawach o spowo-

dowanie zagrożenia w ruchu drogowym–
min.2000 zł

- w sprawach dotyczących dopuszczal-
nej prędkości–dwukrotność wysokości 
grzywny

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
-o 31-40 km/h–800 zł+6 pkt,
-o 41-50 km/h–1000 zł+8 pkt,
-o 51-60 km/h–1500 zł+10 pkt,
-o 61-70 km/h–61-70 km/h–2000 zł+10 pkt,
-o 71-km/h i więcej–2500 zł+10 pkt.

Zmian jest więcej i zachęcamy do za-
poznania się z nimi w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grud-
nia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie wysokości grzywien nakłada-
nych w drodze mandatów karnych za wy-
brane rodzaje wykroczeń. Przestrzegając 
zasad gry, nie zdobędziesz punktów, nie 
zapłacisz mandatu, nie stracisz prawa jaz-
dy, za to bezpiecznie dojedziesz do celu.

źródło: KPP Kartuzy
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Podsumowanie kontroli na drogach
POWIAT | W całym województwie pomorskim były prowadzone działania „prędkość”. Policjanci kartuskiej drogówki wystawili łącznie 27 
mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Rekordzista został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 
roku weszły w życie nowe przepisy w ru-
chu drogowym podwyższające m.in. kwoty 
grzywien dla kierujących przekraczających 

prędkość czy naruszających przepisy o bez-
pieczeństwie pieszych uczestników ruchu.  
Mimo ostrzeżeń i wyższych grzywien, kartu-
ska drogówka wystawiła w trakcie działań: 27 
mandatów za przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości. Policjanci podczas jednej z kon-
troli zatrzymali 19-latka jadącego 144 km/h 
na obowiązującej 50-tce. Mężczyzna został 
ukarany zgodnie z nowo obowiązującymi 
przepisami, mandatem karnym w wysokości 
2500 zł oraz mundurowi zatrzymali mu pra-
wo jazdy na 3 miesiące.

Ponadto policjanci ukarali jednego kierow-
cę mandatem po 1500 zł, zgodnie z nowym 
taryfikatorem, jednego kierowcę mandatem 
w wysokości 1000 zł, dwóch kierowców 

otrzymało mandaty w wysokości 800 zł, sied-
miu po 400 zł, dziesięciu po 300 zł, czterech 
po 200 zł i jednego mandatem w wysokości 
100 zł.

Podczas działań mundurowi sprawdzali czy 
kierowcy i osoby przewożone mają zapięte 
pasy bezpieczeństwa oraz zwracali uwagę na 
to jak przewożone są dzieci.

Wysokość mandatów za przekroczenie do-
puszczalnej prędkości powyżej 30 km/h:

31-40 km/h – od 800 zł•	
41-50 km/h – od 1000•	
51 60 km/h – od 1500 zł•	
61-70 km/h – od 2000 zł•	
powyżej 70 km/h – od 2500 zł•	

źródło: KPP Kartuzy
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SKUP 
POJAZDóW 

CIĘżAROWYCh

tEL. 792 xxx 978

korepetycje 
język 

niemiecki

ApArAty słuchowe

 MIEJSCE ZAJĘć DO 
UZgODNIENIA

wIAtA Do wyNAJĘcIA

Autoreklama
kasacja 

pojazdów 

tel. 603 XXX 742

 StAWKA ZA 60 MIN/35ZL

gaBinet 
UroLogiczny

tel. 693 XXX 836

PRZODKOWO

-USg
-BEZOPERACYJNIE

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

tel. 63 278 XX 79

KARtUZY
UL. SKRZEtUSKIEgO 3 

tel. 501 XXX 246

d.bieszke@eXpressy.pl

StĘżYCA
KOPERNIKA 5

potrzebujesz 

reklamy? możesz tu być
660 731 138

165M KM. 
Z KANAŁEM SAMOChODOWYM 

I WYSOKĄ BRAMĄ

tel. 693 XXX 933
żUKOWO

SKUP POJAZDóW 
POWYPADKOWYCh, 

ZNISZCZONYCh
WYStAWIAMY 

ZAśWIADCZENIE 
O WYCOfANIU 

Z EKSPLOAtACJI

sierakowice, ul, armii krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

UMOWA Z NfZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

DARMOWE BADANIA SŁUChU
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Kolejny czterdziesty szósty sezon dzia-
łalności sekcji zapaśniczej przechodzi do 
historii. Rok specyficzny, w wydarzenia 
sportowe wpisała się sytuacja zdrowotna 
rzutująca na jakość i ilość startów. Mimo 
trudnej sytuacji osiągnęli sporo dobrych 
wyników. Na pierwsze miejsce wysuwa 
się brązowy medal Gevorga Sahakyan 
z Mistrzostw Świata Seniorów Oslo 2021. 
W rywalizacji krajowej reprezentanci 
Cartusii trzykrotnie stawali na najwyż-

szym podium zdobywając złote medale. 
Mistrzami Polski na 2021 rok zostali: Do-
minika Konkel, Noe Wolski i Gevorg Sa-
hakyan. Srebrne medale zdobyli Nikodem 
Drewa i Aleksander Mielewczyk, a z brą-
zami do Kartuz wrócili Klaudia Merchel, 
Aurelia Godzińska, Agnieszka Stankow-
ska, Aleksander Mielewczyk i Oliver 
Dobka. Zespół prowadzony jest przez 
trenerów: Bartłomieja Pryczkowskiego, 
Łukasza Konkel i Andrzeja Pryczkow-

skiego Marcina Dobka. W rankingu PZZ 
uplasowali się na VI miejscu  Coraz wy-
żej pną się w klasyfikacjach dziewczyny. 
W Okręgu Pomorskim wiodą prym zaj-
mując pierwszą lokatę. Wieloletnia praca 
i doświadczenie trenerów pozwalają do-
minować w makroregionie pomorskim.

Klasy sportowe PZZ
Mistrzowska Międzynarodowa: Gevorg 

Sahakyan, Aleksander Mielewczyk
Mistrzowska: Nikodem Drewa

Pierwsza: Dominika Konkel, Klaudia 
Merchel, Olivier Dobka, Gor Hovsepyan, 
Paweł Janzen

Najlepszy zawodnik 2021 - PZZ
1 Sahakyan Gevorg
2 Bernatek Mateusz
3 Michalik Tadeusz
4 Krajewski Rafał
5 Kułynycz Arkadiusz
6 Salimov Arslanbek
7 Szymonowicz Szymon
8 Wawrzyńczyk Tomasz
9 Tracz Michał
14 Mielewczyk Aleksander 

Styczeń – początek roku, kadrowicze już 
daleko w świecie. Aleksander Mielewczyk 

na zgrupowaniu w Spale przygotowuje 
się do turnieju międzynarodowego we 
Francji. Gevorg Sahakyan krążył po Euro-
pie – przez niemiecki Hosbach - walczył 
w lidze drużynowej, do Armenii, gdzie na 
zgrupowaniu pracowała kadra narodowa 
klasyków. Armenia to między innymi spe-
cyficzne warunki i wysoki poziom zapa-
śniczy. Inny klimat, różni sparingpartne-
rzy od których można się wiele nauczyć. 
Gevorg jak zawsze na tle ormiańskich 
zabytków, które są świadkiem bogatej tra-
dycji i historii tego kraju. A w Kartuzach, 
mniej więcej w środku Europy, na sali 
gimnastycznej SP nr 1 przygotowania do 
sezonu w pełni. 

Źródło: GKS Cartusia

Okres przygotowawczy 
Cartusii zaczął się na dobre
PIŁKA nOŻnA | Piłkarze V ligowej Cartusii rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, która 
rozpocznie się w weekend 5/6 marca 2022 roku. Niebiesko-biało-czarni okres przygotowawczy spędzą 
na własnych obiektach.

Kartuzjanie rundę rewanżową rozpoczną wyjaz-
dowym spotkaniem z GTS Mokry Dwór, z którym 
w inauguracyjnym spotkaniu bieżącego sezonu 
przegrali na własnym stadionie 0:3. Treningi odby-
wać się będą głównie na boisku treningowym.

Zajęcie treningowe, które odbywać się będą 3 
razy w tygodniu przeplatane będą sparingami. 
Na pierwszych treningach, choć część z zawodni-
ków zmagała się z chorobami i kontuzjami, bądź 
przebywała na kwarantannach, to frekwencja była 
zadowalająca. Na tą chwilę w kadrze Cartusii nie 
nastąpiły większe zmiany. Zdecydowana większość 

zawodników pozostaje w klubie. Na razie szeregi 
Cartusii opuścił jedynie Japończyk Samsami Athar 
Khan, który wyjechał do Niemiec, gdzie będzie 
próbował swoich sił. W chwili obecnej z Cartusią 
trenuje jeden zawodnik testowany, a drugi dołączy 
w przyszłym tygodniu. Większych zmian personal-
nych nie przewiduje się, jednak dla wzmocnienia 
rywalizacji można spodziewać się, że ktoś do dru-
żyny dołączy. Trenerzy Karol Cichoń i Apoloniusz 
Hara poza intensywnymi treningami, przygotowali 
też kilka sparingów.

Źródło: cartusia1923.pl
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Nowym coach`em został pochodzący 
z Kościerzyny Mariusz Czaja. Jako zawodnik 
Mariusz był związany Sokołem Kościerzyna, 
Spójnią Gdynia i przez dwa sezony reprezen-
tował klub SPR GKS Autoinwest Żukowo. Jako 
trener prowadzi grupy młodzieżowe w Koście-
rzynie i w Nowej Karczmie oraz jest opieku-
nem Kadry Wojewódzkiej.
Trener Mariusz Czaja wpisuję się w działania 
klubu ponieważ jest to płynne przejście z za-
wodnika do funkcji trenera.
Autoinwest Żukowo jako klub stawia na 
młodych perspektywicznych zawodników jak 
i trenerów. Asystentem trenera Czai będzie 
grający zawodnik Grzegorz Dorsz.
Trenerowi Jakubowi Bonisławskiemu zawodni-
cy dziękują za tworzenie oraz rozwój klubu 
i życzą powodzenia w nowym przedsięwzięciu 
jakim jest prowadzenie zespołu Super Ligi. 
Źródło: SPR GKS Autoinwest Żukowo/fb

z nowym roKiem – nowym KroKiem 
PiŁKa nożna | sPr gKs autoinwest żukowo informuję, że nastąpiła zmiana na 
stanowisku szkoleniowca drużyny. wcześniej występował w barwach drużyny na murawie.
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Dobry rok dla zapaśników, nowy 
zaczął się intensywnie
zAPAsy | rok 2021 to kolejny udany rok sekcji zapaśniczej gKS Cartusia Kartuzy – ge-
vorg Sahakyan pierwszy w rankingu Pzz, a Cartusia szósta w punktacji drużynowej.
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