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Bezpieczny powiat KartusKi – nowy 
serwis powiatu KartusKiego
powiat | powszechnie wiadomo, że przestrzeganie odpowiednich zasad postępowania 
zmniejsza ryzyko odniesienia strat w wyniku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. 
Jednak, w jaki sposób mieszkańcy powiatu kartuskiego mogą zdobyć informacje o po-
jawieniu się danego niebezpieczeństwa?

Odpowiedzią jest, działający już od kilku 
miesięcy nowy serwis Powiatu Kartu-
skiego. Sygnały alarmowe i komunikaty 
ostrzegawcze mają szczególne znaczenie 
w informowaniu ludności cywilnej o zbli-
żającym się zagrożeniu, dlatego powsta-
ła nowa strona Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Kartuzach 
pod adresem: www.bezpiecznypowiat-
kartuski.pl/.
Dzięki witrynie możliwe jest ostrzega-
nie i alarmowanie mieszkańców powiatu 
kartuskiego o zbliżających się niebez-
pieczeństwach dla życia i zdrowia ludzi, 

mienia lub środowiska oraz informowanie 
o zalecanych zasadach postępowania 
i zachowania się w zaistniałych sytu-
acjach kryzysowych.
Stronę prowadzą przez całą dobę dyżurni 
Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego - jednostki powołanej przez 
starostę na mocy ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
Zachęcamy do odwiedzania i korzystania 
z nowego serwisu informacyjno-alarmo-
wego Powiatu Kartuskiego.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. pixabay.com
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Obejrzyj nowy film promocyjny 
Powiatu Kartuskiego
Powiat | Od kilku dni możemy oglądać w sieci nowy film promocyjny pn. „Poznaj inwestycje Powiatu 
Kartuskiego 2021”. Kilkuminutowa prezentacja zabiera widza na wirtualny spacer po najważniejszych 
inwestycjach zrealizowanych przez samorząd powiatowy w roku 2021.

Miniony rok, pomimo pandemii COVID-19, był 
dla powiatu kartuskiego wyjątkowo owocny. Od-
dano do użytku długo wyczekiwaną halę sportową 
przy Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie, za-
kończyła się kompleksowa przebudowa wiaduktu 
w Niestępowie, wybudowano jakże potrzebne rondo 
w Leźnie, dodatkowo uruchomiono centralną stery-
lizatornię w Powiatowym Centrum Zdrowia. Dodat-
kowo, w ubiegłym roku Powiat wyremontował 25 km 
dróg. Wielu widzów przyznaje, że jest pozytywnie za-
skoczona tym, co widzi w filmie, bo nie mieli pojęcia, 
że tak wiele inwestycji, istotnych dla lokalnych spo-
łeczności, sfinansowano właśnie z budżetu Powiatu 
Kartuskiego.  

Jak podkreśla Bogdan Łapa - Starosta Kartuski: 
Stworzyliśmy ten film żeby podkreślić, że powiat kar-

tuski jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwija-
jących się subregionów w Polsce i co istotne, znaczna 
część energii generującej ten wzrost wytwarzana jest 
wewnętrznie. Nie chcemy uchodzić tylko za rezerwu-
ar mieszkaniowy Trójmiasta, bo jesteśmy ważną i in-
tegralną częścią metropolii. Powiat konsekwentnie 
realizuje przyjętą w strategii rozwoju politykę inwe-
stycyjną, a prezentowany film najlepiej to oddaje.  

Realizacja klipu powstała na zlecenie Zarządu Po-
wiatu Kartuskiego, natomiast scenariusz i reżyserię 
powierzono Wydziałowi Edukacji, Kultury i Promocji. 
Film powstał we współpracy z firmą MWP Rafał Bycz-
kowski. Mogą go Państwo obejrzeć na profilu Facebo-
okowym Powiatu Kartuskiego, stronie internetowej 
www.kartuskipowiat.pl oraz kanale YouTube.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Ranking prowadzony jest od 2003 roku 
przez Związek Powiatów Polskich. Laure-
aci typowani są w podziale na: powiaty do 
60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 
tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców, miasta na prawach powiatu, 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy wiejskie.

Ranking oparto na zasadzie bezpłatnego 
i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich 
samorządów szczebla gminnego i powia-
towego. Jest on jedynym w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym 
na bieżąco przez ekspertów w trybie on-
line. Oceniając kontrkandydatów, eksperci 
wydają opinię według wielu kryteriów uję-
tych w dziesięciu grupach tematycznych tj.: 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańców oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego i obywatel-
skiego, umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, promocja 
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej, promocja 
rozwiązań ekoenergetycznych i proekolo-
gicznych, współpraca krajowa i międzyna-

rodowa oraz kampanie promocyjne.
Ranking aktualizowany jest na bieżąco 

i trwa na okrągło - przez cały rok. Oddaje 
też rzeczywistość z tego względu, że w prak-
tyce uczestnikami rankingu są całe wspól-
noty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy 
mogą wnieść własny wkład w powodzenie 
swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zre-
alizowane przez siebie prywatne ekologicz-
ne instalacje odnawialnych źródeł energii, 
np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale 
także energii wiatru, otoczenia i biomasy. 

Ranking Związku Powiatów Polskich 
stwarza możliwość porównania się z po-
wiatami z terenu całej Polski, ułatwia 
wymianę dobrych praktyk, a dodatkowo 
wskazuje pożądane przez mieszkańców 
kierunki rozwoju jednostek samorządu te-
rytorialnego.

W roku 2021 docenione zostały działania 
Zarządu Powiatu Kartuskiego m. in. w za-
kresie działań inwestycyjnych, ilości pozy-
skanych środków finansowych pochodzą-
cych z funduszy krajowych i zewnętrznych, 
wielkości środków finansowych wydat-
kowanych na szkolenie kadry, posiadania 
w urzędzie rozwiązań ułatwiających kon-
takt z urzędem osób z dziećmi, wielkości 
środków finansowych wydatkowanych na 

realizację zadań publicznych przez organi-
zacje pozarządowe, przeprowadzania pro-
gramu na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz wdrażania inicjatyw, które pomagają 
zachować specyfikę regionu, pielęgnować 
lokalne zwyczaje i obrzędy. Istotne oka-
zało się też być świadczenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, wprowadzanie innowa-
cyjnych modeli kształcenia, nawiązywanie 
współpracy z przedsiębiorcami oraz za 
opracowanie odrębnej, tematycznej strate-
gii rozwoju. 

Pierwsza dziesiątka rankingu powiatów 
powyżej 120 tysięcy mieszkańców:

1. Powiat Pilski – honorowy tytuł Dobry 
Polski Samorząd 2021

2. Powiat Kielecki
3. Powiat Kartuski
4. Powiat Wodzisławski
5. Powiat Poznański
6. Powiat Cieszyński
7. Powiat Inowrocławski
8. Powiat Bielski (woj. śląskie)
9. Powiat Myślenicki
10. Powiat Wejherowski
Wszystkim laureatom serdecznie gratu-

lujemy!
Źródło: Starostwo Powiatowe 

w Kartuzach

Ponownie w czołówce Ogólnopolskiego 
Rankingu Gmin i Powiatów 2021

Powiat | Powiat Kartuski utrzymał wysokie III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów. Tak wysoka lokata jest wynikiem prowadzonych przez 
Zarząd Powiatu Kartuskiego działań proinwestycyjnych oraz prorozwojowych.
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Powiat | 9 lutego dokonano otwarcia wyczekiwanego mostu w Niestępowie. Realizacja inwestycji przebiegała w ekspresowym tempie, bo zajęła nie-
spełna 6 miesięcy.

-Było to jedno z bardziej niebezpiecznych 
miejsc, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, po-
nieważ prowadzi tędy ważny szlak komuni-
kacyjny w drodze do Trójmiasta. Cieszę się, 
że prace przebiegły tak sprawnie. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w realizację 
tego strategicznego przedsięwzięcia. To 
zwieńczenie moich wieloletnich starań oraz 
instytucji, urzędów państwowych i samo-
rządów wszystkich szczebli, które aktywnie 
przyczyniały się do postępu prac na poszcze-
gólnych jej etapach – podkreślił Bogdan 
Łapa Starosta Kartuski i dodał: Likwidacja 
barier komunikacyjnych i zapewnienie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym jest dla nas 
priorytetem. Dowodem na to jest wybudo-
wanie w ciągu trzech lat 50 km dróg w po-
wiecie i na tym nie poprzestaniemy.

Zadanie przewidywało rozbiórkę ist-
niejącej konstrukcji obiektu w pełnym 
zakresie, zaś konstrukcję nowego zapro-
jektowano jako jednoprzęsłową, ramową, 
zespoloną z wykorzystaniem stalowych 
belek walcowanych oraz współpracują-
cej płyty żelbetowej. Wiadukt o długości 
ponad 24 m i szerokości 12,3 m posiada 
sześciometrową jezdnię o dwóch pasach 
ruchu, z chodnikami po każdej ze stron.

Inwestycja pochłonęła prawie 4 mln 800 
tys. zł i została dofinansowana kwotą 2,6 
mln zł z budżetu państwa z rezerwy sub-
wencji ogólnej.

W uroczystości otwarcia wzięli udział: 
Minister Marcin Horała, Wicewojewoda 
Pomorski Mariusz Łuczyk, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław 

Woźniak, Starosta Kartuski Bogdan Łapa, 
Wicestarosta Piotr Fikus, Członek Zarządu 
Powiatu Andrzej Leyk, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Witold Szmidtke, Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski oraz 
Pani Sołtys Niestępowa Emilia Młyńska.

Wykonawcą budowy tego wiaduktu 
była Firma MTM S. A. z Gdyni. Podczas 
uroczystości złożono podziękowania  Mi-
nistrowi Marcinowi Horale i Wojewodzie 
Pomorskiemu Dariuszowi Drelich za po-
moc i wsparcie, a Wykonawcy za termi-
nową realizację. Nowy wiadukt znacząco 
poprawi bezpieczeństwo Mieszkańców 
Powiatu Kartuskiego, w tym pieszych 
i kierujących pojazdami.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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Otwarto nowy wiadukt w Niestępowie

zarząd powiatu nie zwalnia dynamicznego tempa rozwoJu inwestycyJnego
powiat | zarząd powiatu Kartuskiego ogłosił kolejne 2 przetargi na realizację następujących zadań: : 1 - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po sądzie rejo-
nowym w Kartuzach, oraz zadanie 2 - Budowa drogi powiatowej sulęczyno – lemany wraz z ciągiem pieszo – rowerowym.

Dodatkowo w przygotowaniu na 
ogłoszenie czekają kolejne dwa 
zadania: 1 – Budowa ronda w Kieł-
pinie oraz zadanie 2 - Remont drogi 
powiatowej Szklana - Borzestowo 
wraz z budową chodnika.
Zarząd Powiatu Kartuskiego na 
rozbudowę, przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania  budynku po 
Sądzie Rejonowym w Kartuzach 
przy ul. Kościuszki 26 otrzymał dofi-
nansowanie zewnętrzne w wysoko-
ści 8 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W budynku po 
byłym Sądzie swoje miejsce znajdą 
wydziały związane z budownictwem, 
mianowicie: Wydział Geodezji, Wy-
dział Budownictwa oraz Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. Oferty na-
leży składać do 04.03.2022 roku do 
godz. 9.00. Termin wykonania, to 11 

miesięcy do dnia podpisania umowy. 
Lokalizacja w/w wydziałów w jed-
nym budynku zdecydowanie ułatwi 
komunikację mieszkańców Powiatu 
Kartuskiego z urzędem Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach.
Na budowę 8,5 - kilometrowego 
odcinka drogi Sulęczyno - Lemany 
wraz z budową ciągu pieszo – rowe-
rowego, Zarząd Powiatu Kartuskiego 
otrzymał ogromne dofinansowanie 
w wysokości - 95% wartości zadania 
z Rządowego Funduszu - „Polski 
Ład” tj. kwotę  - 16 897 070 zł. Termin 
składania ofert - 24.02.2022 rok. Czas 
na wybudowanie w/w drogi, to 15 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Przedmiotowa droga przebiega przez 
Lemany, Borek Kamienny, Borek, 
Kistowo i Sulęczyno. Na trasie, prócz 
remontu nawierzchni, wybudowana 

ma zostać ścieżka pieszo – rowe-
rowa, zatoki postojowe, azyle dla 
pieszych i rowerzystów. Pojawią się 
również wyspy spowalniające, zbu-
dowane będą zjazdy i skrzyżowania, 
a także elementy odwodnienia.
Zdaniem Wicestarosty Piotra Fikusa 
- tak dynamiczny rozwój Powiatu 
Kartuskiego należy zawdzięczać 
przede wszystkim bardzo dobrej 
współpracy Zarządu Powiatu Kartu-
skiego z Radą Powiatu Kartuskiego, 
z Przewodniczącym Mieczysławem 
Woźniakiem na czele. Jak podkreśla 
Wicestarosta, tylko na te 2 w/w za-
dania Powiat Kartuski pozyskał 
blisko 25 000 000 zł środków 
zewnętrznych, bez których ich reali-
zacja byłaby niemożliwa.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ, SIEDLISKOWĄ, 
REKREACYJNĄ W OKOLICY LASU, JEZIORA

tel: 575-266-455

Wybitne osiągnięcia nagrodzonego 
zawodnika przybliżył przewodniczą-
cy Rady Gminy Mirosław Kuczkowski.  
– Piotr Walkusz w lipcu 2020 r. zdobył 
4. miejsce w parakolarstwie szosowym 

w wyścigu ze startu wspólnego, w za-
wodach organizowanych przez Kolar-
ski Klub Tandemowy HETMAN oraz 
Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny 
Osób Niepełnosprawnych na poziomie 
Międzynarodowym. Zawody odbyły się 
w Lublinie. We wrześniu 2020 r. w XII 
Mistrzostwach Polski w kolarstwie szo-
sowym osób niepełnosprawnych zawod-
nik zdobył w Rzeszowie 2. miejsce w jeź-
dzie na czas oraz 6. miejsce w wyścigu 
ze startu wspólnego  (były to zawody na 
poziomie krajowym). We wrześniu 2021 
roku w XIII Mistrzostwach Polski w pa-
rakolarstwie szosowym  na poziomie 
krajowym zdobył w Śremie 3. miejsce 
w indywidualnej jeździe na czas oraz 2. 
miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.

Nagrodę i list gratulacyjny wrę-
czył wójt Tadeusz Kobiela, kierując 
do sportowca kilka ciepłych słów.  
– W imieniu Samorządu Gminy Siera-
kowice serdecznie gratuluję osiągnięć 
sportowych, tych na poziomie regio-
nalnym, a przede wszystkim tych na 
poziomie ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Niech życzliwość losu sprzyja 
Panu w podejmowaniu dalszych wy-
zwań. Mam nadzieję, że nie zabraknie 
Panu motywacji do odnoszenia dalszych 

sukcesów sportowych, a kolejne zwy-
cięstwa staną się impulsem do jeszcze 
większej pracy. Życzę Panu wytrwałości 
i szczęścia w pokonywaniu wszelkich 
przeszkód, w realizacji własnych planów 
i marzeń. Jesteśmy dumni i wdzięczni, 
że godnie reprezentuje Pan Gminę Sie-
rakowice, rozsławiając jej imię w Polsce 
i poza jej granicami. Serdecznie gratulu-
ję i życzę dalszych sukcesów.

Piotr Walkusz na co dzień żyje jak 
większość z nas. Założył rodzinę, pracu-
je zawodowo, prowadzi samochód. Tym, 
co go wyróżnia spośród innych jest nie 
tylko wspaniała osobowość i poczucie 
humoru, ale też to, że świetnie radzi 
sobie z wszelkimi przeciwnościami losu 
i podejmuje kolejne wyzwania. Ze spor-
tem związany jest od dawna. Bardzo 
lubi piłkę nożną. Osiągał sukcesy grając 
w AMP Futbol. Jest byłym reprezentan-
tem Polski w tej dziedzinie. Wypadek na 
autostradzie uniemożliwił mu grę w pił-
kę, więc znalazł nową pasję – kolarstwo. 
Niepełnosprawność nie przeszkadza mu 
w pokonywaniu kolejnych barier. Jak 
twierdzi: „bariery są tylko w naszych 
głowach”.

Źródło: UG Sierakowice/ Elwira 
Cyman
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Piotr Walkusz nagrodzony przez 
Gminę Sierakowice za osiągnięcia

GMiNa SiERaKowiCE | 1 lutego, podczas sesji Rady Gminy, samorząd uhonorował i nagrodził sportowca z gminy – Piotra Walkusza.
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Ferie na sportowo
gmina przodKowo | pierwszy tydzień minął dzieciom na aktywnych zajęciach, gdzie 
również zadbano o smaczne posiłki i drobne upominki.

Jak co roku, od chwili gdy tylko w Przodko-
wie wybudowano boisko Orlik w pierwszym 
tygodniu ferii zimowych, organizowane są 
dla dzieci zajęcia sportowe. Tak też było 
w tym roku. Pod czujnym okiem animatorów: 
Bartłomieja Konkola i Łukasza Riegiel, niejed-
nokrotnie wbrew pogodzie, dzieci i młodzież 
bawiły się znakomicie. Były codzienne turnie-
je piłki nożnej, a dla mniej zainteresowanych 
tą dyscypliną sportową zajęcia ogólnoro-
zwojowe: „zbijak”, berek, dwa ognie i wiele 
innych. Po ciężkim wysiłku na uczestników 
codziennie czekał ciepły posiłek oraz na-
grody. Na zakończenie tygodnia sportowych 
zmagań podsumowanie i pizza. 
Frekwencja w tym roku była zadziwiająco 
wysoka. Dzieci chętnie skorzystały z przy-
gotowanych propozycji, spędzając aktywnie 
pierwszy tydzień ferii.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo

REKLAMA U/2021/PR

Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138

Powstanie rondo w Kiełpinie

Rozlicz PIT 2022 w gminie

Powiat | Zarząd Powiatu Kartuskiego wspólnie z Sejmikiem Województwa Pomorskiego, Gminą 
Kartuzy i Gminą Somonino poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Kartuskiego.

GMiNa PRZoDKowo | Mieszkańcy rozliczający się w gminie, mogą zrobić to za pośrednictwem 
intuicyjnej strony internetowej.

W roku bieżącym zostanie wybudowane kolejne 
rondo – 3. w tej kadencji, po Czeczewie, Leźnie, 
tym razem w Kiełpinie na skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej z drogą powiatową. Zarząd Powiatu, 
Marszałek Województwa, Burmistrz Gminy Kar-
tuzy oraz Wójt Gminy Somonino zdecydowali się 
na wspólną realizację tak długo oczekiwanej inwe-
stycji - „Budowa ronda w Kiełpinie”. Szacunkowy 
koszt tej inwestycji to kwota ok. 4 mln zł, która 
zostanie pokryta przez w/w samorządy: 2 mln zł 
– Marszałek Województwo Pomorskiego, około 1,3 

mln – Powiat Kartuski, 0,5 mln - Gmina Kartuzy 
i 200 tys. zł - Gmina Somonino. Będzie to nowo-
czesne rondo o średnicy - 41 m. Planowany ter-
min ogłoszenia przetargu - marzec, kwiecień br., 
Powiat Kartuski - realizator tego przedsięwzięcia, 
zakłada oddanie ronda do użytku do końca br. Jak 
poinformował nas Wicestarosta Piotr Fikus: Po raz 
kolejny sprawdza się przysłowie - „Razem możemy 
wiecej”. Działamy wspólnie dla dobra i bezpieczeń-
stwa mieszkańców Naszego Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Rozliczając się za pomocą strony pitax.pl waż-
nym jest aby wpisać w formularzu PIT adres za-
mieszania w Gminie Przodkowo. Nie trzeba być 
zameldowanym w niej oraz nie trzeba składać żad-
nych dodatkowych dokumentów. Po dopełnieniu 
formalności należy zachwać potwierdzenie złoże-
nia deklaracji PIT.

Strona pitax.pl dzięki systemowym podpowie-
dzią może wskazać dwa razy więcej ulg, gwaran-
tuje poprawne obliczenia a system sam w sobie jest 

bardzo prosty w obsłudze, bez cytowania języka 
prawnego.

Na stronie obsługiwane są wszystkie druki PIT 
oraz wystawiana jest oficjalne Urzędowe Poświad-
czenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet. 
Zwrot można otrzymać już nawet w 45 dni a przy 
wypełnianiu formularza przekazać swój 1% po-
datku dochodowego wybranej Organizacji Pożyt-
ku Publicznego, które działają na terenie Gminy 
Przodkowo.
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Wśród Samorządów, które zdobyły do-
tacje, są także: Powiat Kartuski, Gminy: 
Żukowo, Kartuzy, Stężyca, Somonino, 
Przodkowo. Zarząd Powiatu Kartuskiego 
otrzyma kolejne środki zewnętrzne, tym ra-
zem na: „Remont drogi powiatowej Szkla-
na - Borzestowo wraz z budową chodnika”, 
w wysokości - 2 317 973 zł, co stanowi 50% 
wartości kosztorysowej tego zadania. Za 
kwotę 4 635 946 zł zostanie wyremonto-
wany 4- kilometrowy odcinek drogi wraz 
z budową 1,2 km nowego chodnika. Jak 
przekazał wicestarosta Piotr Fikus: w naj-
bliższym czasie zostanie podpisana umo-
wa z Wojewodą Pomorskim Dariuszem 
Drelichem, któremu serdecznie dziękuję za 
pomoc i wsparcie w realizacji inwestycji. Po 
podpisaniu umowy Zarząd Powiatu Kartu-
skiego niezwłocznie ogłosi przetarg na to 
zadanie. W 2022 roku Powiat Kartuski bę-
dzie również kontynuował rozbudowę dro-
gi powiatowej odcinku Stężyca-Gołubie.

- Gmina Żukowo uzyska dofinansowa-
nie w kwocie 0,750 mln. zł na przebudowę 
odcinka drogi gminnej od skrzyżowania 
z ul. Kościerską w Żukowie (skrzyżowanie 
z drogą krajową nr 20) do skrzyżowania 
z ul. 3 Maja w Żukowie.

- Gmina Kartuzy otrzyma dofinansowa-
nie w wysokości 4,7 mln. zł. To 50-proc. 
dofinansowanie, które przeznaczone zo-
stanie na remont dróg gminnych w miej-
scowościach Kiełpinio, Staniszewo, Łapa-
lice, Nowa Huta, Prokowo, Głusino-Stążki 
oraz w mieście Kartuzy.

- Gmina Przodkowo otrzyma dofinan-
sowanie ponad 2 mln. zł. Kwota przezna-
czona zostanie na remont odcinków dróg 
gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), 
Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo.

- Gmina Stężyca otrzyma dofinansowanie 
na przebudowę dróg gminnych w miejsco-
wościach Gołubie, Klukowa Huta i Sikorzy-
no. Kwota dofinansowania to 0,843 mln. zł.

- zaś Gmina Somonino otrzyma 0,258 
mln. zł na przebudowę drogi gminnej 
w Trątkownicy oraz drogi gminnej w kie-
runku Kamiennego Wesela.

Na pierwszym miejscu na liście rezer-
wowej znalazł się wniosek Powiatu Kartu-
skiego pn. Przebudowa dróg powiatowych 
poprzez lokalizację w pasie drogowym 
chodników z dopuszczeniem ruchu ro-
werów: Czeczewo – Miszewo, Będargowo 
– Kolonia, Kartuzy – Prokowo, Ostrzyce 
– Kolano, Babi Dół – Skrzeszewo oraz 

Lniska - Niestępowo, a także gminy Żuko-
wo - Budowa chodnika z dopuszczeniem 

ruchu rowerowego przy drodze gminnej 
Skrzeszewo-Przyjaźń (10 miejsce).

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 
2022 dla Powiatu Kartuskiego

Powiat | Bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców. Prawie 50 milionów złotych dofinansowania na zadania powiatowe i ponad 80 milionów na gmin-
ne otrzyma Województwo Pomorskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2022.
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wspieraJ loKalnie! zostaw 1 % 
podatKu w powiecie KartusKim
powiat | nadszedł czas rozliczania podatków za 2021 rok. Jak co roku podatnicy, przy 
rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni, mogą przeznaczyć 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, 
które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. wśród nich są też organizacje 
działające na rzecz mieszkańców naszego regionu. zachęcamy do zostawienia 1% po-
datku dochodowego w naszym powiecie.

Akcja prowadzona jest od kilku lat, bo wciąż 
najwięcej środków z 1 % podatku dochodowe-
go trafia do dużych ogólnopolskich organiza-
cji. Polecamy Państwa uwadze te, działające 
na terenie powiatu kartuskiego. Co istotne, 
każda osoba płacąca podatki, nawet jeśli 
zarabia niewiele, może przekazać jedną setną 
podatku organizacjom pożytku publicznego. 
Każda złotówka przekazane na rzecz OPP 
stanowi dla niej ogromne wparcie, które 
pomaga zrealizować szereg przedsięwzięć 
na rzecz lokalnej społeczności.
1% wskazanego do przekazania podatku 
w żaden sposób nie obciąża podatnika. 
Nie wymaga to od nas żadnych czynno-
ści dodatkowych, jak zrobienie przelewu 
czy wysłanie przekazem - to wykona za 
nas Urząd Skarbowy. Wystarczy jedynie 
wypełnić odpowiednie pola w zeznaniach 
podatkowych. 

Osoby, które nie będą składać papiero-
wego zeznania zachęcamy do skorzysta-
nia z usługi Twój e-PIT w serwisie podatki.
gov.pl. Logując się na swoim zeznaniu 
podatkowym można swobodnie wprowa-
dzać lub zmieniać dane o organizacji, której 
chcemy przekazać swój 1 % podatku. Jeżeli 
rozliczenie pozostawi się urzędowi skar-
bowemu, to 1% trafi automatycznie do tej 
samej organizacji, którą wskazaliśmy w ze-
znaniu w ubiegłym roku, pod warunkiem, 
że w 2022 roku będzie nadal na liście OPP 
uprawnionych do otrzymywania 1%. Jeżeli 
natomiast w roku 2021 nie wskazywaliśmy 
żadnej organizacji, a w roku 2022 nie wpro-
wadzimy zmian w PIT, to niestety 1% nie 
zostanie przekazany. Urząd skarbowy nie 
może za nas wskazać organizacji.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Wysokie wsparcie dla sportu
KaRtUZY | Ogłoszono wyniki konkursów na realizację zadań w zakresie sportu i upowszechniania aktyw-
ności fizycznej. Na ten cel przeznaczono łącznie ponad pół miliona złotych.

Największą kwotę dotacji złotych otrzymał GKS 
Cartusia Kartuzy. Wsparcie w wysokości 134.000 
złotych pozyskano na sześć projektów. 51.000 
złotych przeznaczono na działalność sekcji kolar-
skiej, 35.000 złotych - zapaśniczej, 20.000 złotych 
na lekkoatletykę, natomiast 15.000 złotych na 
pływanie, 7.000 złotych - na narciarstwo klasycz-
ne i nartorolki, natomiast 6.000 - na piłkę ręczną.

Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 
na terenie gminy Kartuzy przeznaczono 24.000 
złotych. KKK Rebelia Kartuzy otrzymał 10.000 
złotych na Puchar Kaszub w Kickboxingu, a KS 
Amator Kiełpino 6.000 złotych na Kiełpino Cup.

W ramach zadań wspierających udział miesz-
kańców gminy w imprezach rekreacyjnych, 

2.000 złotych przeznaczono dla kartuskiego koła 
PZN na „Rekreację na sportowo - powitanie lata 
2022”.

Na zadania ze sfery przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym rozdysponowano 
łącznie 89.000 złotych. Wsparcie otrzymało 12 
projektów z 15 złożonych wniosków.

Na organizację imprez plenerowych na terenie 
gminy Kartuzy, promujących zdrowy styl życia 
przeznaczono 3.000 złotych. Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta otrzy-
mało 2.000 złotych na turniej ringo, natomiast 
KGW Jezioranki z Bącza 1.000 zł na „Marsz po 
zdrowie”.

Źródło: kartuzy.pl

W styczniu 2022 węgiel był droższy średnio aż 
o 60% niż w tym samym okresie rok wcześniej. Śred-
nia cena pelletu również wzrosła o niemal 60%, nato-
miast drewno kawałkowe podrożało średnio o 40%. 
W związku z rosnącymi cenami wszystkich nośni-
ków energii PAS apeluje do Premiera Morawieckiego 
o jak najszybsze wdrożenie programu wspierającego 
ocieplenie domów oraz przywrócenie korzystnego 
systemu rozliczeń dla fotowoltaiki.

Na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego pracow-
nicy CEM Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej 
sprawdzili wzrost cen węgla, na przykładzie gatunku 
orzech klasa 1. Jeszcze rok temu za tonę takiego wę-
gla trzeba było średnio zapłacić zaledwie 880 złotych. 
„Zaledwie” na tle dzisiejszych cen – bo tani orzech 
kosztuje 1260 złotych za tonę, średnia cena wynosi 
nieco ponad 1400 zł, a najwyższą odnotowaną przez 
CEM ceną było 1760 złotych. Średnio zapłacimy o 60 
proc. więcej niż rok temu.

Równie znacząco wzrosły ceny pelletu drzewne-
go – średnia cena rok temu wynosiła 918 zł za tonę, 
a obecnie trzeba zapłacić aż 1460 zł. Co więcej sprze-
dawcy na składach często informowali o niskiej do-
stępności tego paliwa. Spowodowane jest to coraz 
większą popularnością kotłów na pellet drzewny, 
które dotowane są w ramach programów rządowych 
i samorządowych. Mocno wzrosła także cena drewna 
kominkowego, o około 40% w przeciągu roku.

-Najlepszą tarczą przed rosnącymi cenami ener-
gii jest poprawa efektywności energetycznej bu-
dynków, a więc zmniejszenie ilości energii, która 
jest potrzebna żeby je ogrzać, bez względu na ro-
dzaj używanego paliwa – mówi Andrzej Guła, li-
der PAS. -Większe wsparcie do ocieplenia domów 
nie tylko obniży rachunki za ogrzewanie, ale rów-
nież pomoże w walce ze smogiem i poprawi nie-
zależność energetyczną Polski. Najtańsze, najbez-
pieczniejsze i najbardziej ekologiczne paliwo to 
takie, którego nie musimy spalać - dodaje Guła.

Jak pokazują badania Polskiego Alarmu Smo-
gowego, ponad 30% budynków jednorodzinnych 
w Polsce nie posiada żadnego ocieplenia ścian ze-
wnętrznych, a kolejne 40% ma niski bądź bardzo 
niski stan ocieplenia przegród (ścian i stropów).

W związku z tym Polski Alarm Smogowy apelu-
je do Premiera między innymi o:

– przygotowanie programu zwiększającego efek-
tywność energetyczną w budynkach wielorodzin-
nych (poprzez dokapitalizowanie i usprawnienie 
działania Funduszu Termomodernizacji i Re-
montów);

– wzmocnienie inwestycji na rzecz efektywności 
energetycznej w budynkach jednorodzinnych;

– wypracowanie mechanizmów przywracają-
cych korzystne rozliczenia dla prosumentów.

Źródło: polskialarmsmogowy.pl

Szybko rosnące 
ceny paliw stałych
Powiat | Polski Alarm Smogowy sprawdził ceny węgla, pelletu i drew-
na kawałkowego w 32 składach we wszystkich województwach. Ceny 
urosły kolosalnie.

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m



expressy.plŚroda, 23 lutego 2022 9

Bar jest prowadzony przez spółkę społecz-
ną non profit powołaną przez Spółdzielnię 
Socjalną „Kaszubska Ostoja” w Kartuzach, 
której członkami są Gmina Kartuzy i Gmina 
Chmielno.

Dotacji na wyposażenie baru udzielił w wy-
sokości 105 tys. zł Ośrodek Ekonomii Społecz-
nej w Gdańsku. Ponadto przez okres 6 miesięcy 

OWES będzie udzielał dotacji (składki 
na ZUS i podatek) na 5 stanowisk pracy w ba-
rze. Ten rodzaj działalności gospodarczej, któ-
ry łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, 
nazywany jest ekonomią społeczną.

Posiłki sprzedawane w barach mlecznych są 
tanie oraz dotowane z budżetu państwa. „Kar-
tuski Bar Mleczny Parkowa” zakupuje produk-

ty z 40 proc. bonifikatą, dlatego też ceny dań 
nie są wygórowane.

Nr telefonu do „Kartuskiego Baru Mlecznego 
Parkowa”: 601368737.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
11.00-17.00. W ofercie: dania obiadowe, desery 
i napoje. Wkrótce oferta śniadaniowa.

Źródło: kartuzy.pl
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Bar Mleczny już działa
KaRtUZY | Z inicjatywy Burmistrza Kartuz powstał ”Kartuski Bar Mleczny Parkowa” przy ul. Parkowej 
3 - w miejscu dawnej czytelni kartuskiej biblioteki. Nazwa baru nawiązuje do restauracji „Parkowa” 
funkcjonującej tuż obok, w tym samym budynku, w latach PRL.

stand-up piotra 
BałtroczyKa
powiat | Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, 
być może nawet ważniejszy od końca. choć dobrze, gdy 
koniec jest równie miły jak początek.

Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk zaczyna 
niebanalnie od: „Dobry wieczór Państwu, nazywam 
się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście 
dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w domu, 
samotny i niepotrzebny”.
Nie zmienia się od lat jego negatywny stosunek do 
garniturów, które traktuje jak zawodowe zło koniecz-
ne. Stały jest też bałwochwalczy stosunek do ciężkich 
motocykli, które ujeżdża w długich trasach. 
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczykowi, od 
czasu Waszego ostatniego z Nim spotkania. Wszystko 
jest inspiracją. Tak powstają wciąż nowe fragmenty 
narodowej epopei. Posłuchajcie proszę kolejnej wersji 
opowieści Piotra Bałtroczyka.
Występ jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych, 
cena biletu to 69 złotych. Wydarzenie odbędzie się 26 
marca o godzinie 19:00 w Kartuskim centrum Kultury 
na sali widowiskowej.
Źródło: kartuskiecentrum.kultury.pl

fot. baltroczyk.pl
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zawody spinningowe radunia 2022
ŻuKowo | do towarzyskiego starcia stanęło 38 pasjonatów spacerów z wędką. pogoda 
tego dnia okazała się być łaskawa i pozwoliła na wyłonienie zwycięzców.

Zawodnicy rywalizowali o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie, 
niestety z powodu trudnej pogody wcze-
śniejszego dnia dziesięciu wędkarzom nie 
udało się dotrzeć na miejsce. Organizato-
rem zmagań było PZW Okręg w Gdańsku 
– Koło 82 „Gryf Żukowo”.W uroczystym 
wręczeniu pucharów i dyplomów udział 
wzięli Wojciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo i Witold Szmidtke, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Żukowie, 
o którego puchar rywalizowali wędkarze.
-Dla nas, organizatorów dzisiejsze spin-
ningowe zawody to była czysta przyjem-
ność. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy 
gościć tak wspaniałą ekipę uczestników. 
Wcześniej i w przed dzień zawodów po-
goda naprawdę nie zachęcała do spaceru 
z wędką. Niedzielna pogoda okazała się dla 

nas bardzo, bardzo łaskawa brak porywi-
stego wiatru, opady w minimalnym stopniu, 
słońce rozpaliło nasze nadzieje. Chodź 
woda nie wróżyła dobrych brań, natura 
obdarowała wędkujących pięknymi rybami. 
Łącznie złowiono 6 pstrągów, w tym jeden 
tęczowy. - informują organizatorzy.
Wyniki:
1. Rafał Justa – 1550 pkt. 128 „Portal” 
Gdańsk
2. Waldemar Marschk – 1050 pkt. 82 
„Gryf” Żukowo
3. Krzysztof Litwic – 1050 pkt 82 „Gryf” 
Żukowo
4. Michał Wojtak – 650 pkt 47 „Port” 
Gdynia
5. Łukasz Wincenciak – 500 pkt 47 „Port” 
Gdynia
źródło: pzwgryfzukowo.pl

fot. pzwgryfzukowo.pl

Celami konkursu są rozwijanie wyobraźni oraz kre-
atywności u dzieci, pobudzanie inwencji twórczej, 
poznawanie różnorodnych form plastyczno-tech-
nicznych oraz zachęcanie dzieci do prezentacji swojej 
twórczości.

Zasady ogólne:
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczające do przedszkoli 
w Gminie Sulęczyno. Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty w 2 kategoriach wiekowych:

3-4 latki•	
5-6 latki•	

Wymogi techniczne pracy:
Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska 

( w wymiarze maksymalnie formatu A3) lub prze-
strzenna (o wymiarach maksymalnie 30 x 40 cm) 

z wykorzystaniem włóczki, bibuły, kolorowych kartek 
papieru, farb, pasteli, plastikowych butelek itp. Prace 
o większym formacie nie będą brane pod uwagę.

Wymogi formalne:
Praca powinna być wykonana samodzielnie •	

przez dziecko lub z niewielką pomocą rodzica (opie-
kuna);

Prace powinny być indywidualne- zbiorowe •	
prace nie będą brane pod uwagę;

Każda praca musi zostać opisana w następujący •	
sposób: Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa 
i adres placówki, imię nazwisko i numer kontaktowy 
do rodzica (opiekuna);

Prace należy dostarczyć do Przedszkola Samo-•	
rządowego przy Szkole Podstawowej w Węsiorach 
najpóźniej do 18 marca 2022 roku w godz. Od 7.00-
15.30. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane 
pod uwagę.

Prace dostarczone na konkurs będą do odbioru •	
w dniu rozdania nagród.

Prace będą oceniane według następujących kryte-
riów: zgodność z tematem, samodzielność wykona-
nia, oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka wy-
konania.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 marca 2022 
roku, lista laureatów zostanie opublikowana na 
przedszkolnym portalu na facebooku oraz na stro-
nie internetowej Szkoły Podstawowej w Węsiorach: 
www.szkolawesiory.pl/przedszkole/. Odbiór nagród 
nastąpi 25 marca 2022 roku.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. 
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieod-
płatne wykorzystywanie prac przez organizato-
ra konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest 
równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się 
z Regulaminem Konkursu i zaakceptowaniem jego 
warunków.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samo-
rządowe przy Szkole Podstawowej w Węsiorach.

Źródło: suleczyno.pl

Pokaż jak 
wygląda wiosna
GMiNa SULĘCZYNo | Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Tryby w Węsiorach zaprasza dzieci do udziału w Gminnym 
Konkursie Plastyczno-Technicznym „Pani Wiosna”.
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Wieczór poetycki „Jeszcze 
w zielone gramy”
KaRtUZY | Dla miłośników poezji i prostych wzruszeń to spotkanie jest w sam raz. Już w ten piątek 
będziemy mogli przysłuchać się pięknym interpretacjom.

Wydarzenie to powstało z inten-
cji mieszkańców Kartuz, którym 
bliska jest literatura. Zaprezentują 
oni na wybrane przez siebie utwo-
ry przy specjalnie przygotowanej, 
klimatycznej scenografii.

Spotkanie odbędzie się 25 lute-
go o godzinie 18:00 w świetlicy 
Szkoły Katolickiej w Kartuzach, 
ul. Rynek 6. Zaproszeni są wszy-
scy chętni słuchacze, ale i twór-
cy, którzy też dostaną szansę na 
autoprezentację swoich wierszy 
lub interpretacji, więc warto jest 
zabrać ze sobą na spotkanie ulu-
biony tomik. fo
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Współpraca z GDDKiA przynosi efekty
GMiNa ŻUKowo | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział 
kolejne zadania realizowane przy swoich drogach na terenie gminy.

Ważną informacją uzyskaną pod-
czas roboczego spotkania Burmistrza 
Wojciecha Kankowskiego z Zastępcą 
Dyrektora gdańskiego oddziału była 
ta, o bliskim terminie przebudowy 
skrzyżowania w Babim Dole na DK20 
z drogą powiatową do Skrzeszewa wy-
korzystywaną przez wielu kierowców 
do ominięcia żukowskich rond.

Przypominamy, że Gmina Żukowo 
ze swojego budżetu zleciła opraco-
wanie dokumentacji projektowej dla 
dwóch zadań realizowanych przy 
drogach krajowych. Mowa o budo-
wie chodników w Babim Dole i Tu-
chomiu.

- Nadrzędnym celem, zarówno na-
szym jak i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad jest ciągła po-

prawa bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego – mówi Burmistrz 
Wojciech Kankowski. – Razem mo-
żemy zdziałać więcej, dlatego liczę, że 
nasza współpraca z każdym rokiem 
będzie jeszcze bardziej owocna.

Docelowo, ciąg pieszo-rowerowy 
ma powstać na całej długości przy 
krajowej „dwudziestce” od Glincza 
po Tuchom oraz na „siódemce” od 
Żukowa do Gdańska.

W planach są m.in.:
- Sygnalizacja świetlna, infrastruktu-

ra dla niewidomych i niedowidzących 
oraz dedykowane doświetlenie przej-
ścia dla pieszych przez jezdnię drogi 
krajowej powstanie na skrzyżowaniu 
DK7 z ul. Jarzębinową w Lniskach

- Sygnalizacja świetlna, infrastruktu-

ra dla niewidomych i niedowidzących 
oraz dedykowane doświetlenie przej-
ścia dla pieszych przez jezdnię drogi 
krajowej powstanie na skrzyżowaniu 
DK7 z ul. Derdowskiego w Leźnie

- w Babim Dole (DK20) powstaną 
nowe chodniki o długości 130 m, 
które łączyć się będą z tymi istnieją-
cymi. Dodatkowo w ramach zadania 
wybudowane zostanie oświetlenie 
drogowe na długości 375 m, a dwa 
istniejące przejścia dla pieszych zo-
staną specjalnie doświetlone

- w obrębie obu rond w Żukowie na 
DK20 i DK7 pojawi się infrastruktu-
ra dla osób niewidomych i niedowi-
dzących ułatwiająca im korzystanie 
z przejść

Źródło: zukowo.pl

zaBawa i nauKa z oKisem
gmina ŻuKowo | warsztaty zorganizowane zostały 
w siedzibie oKisu w Żukowie, sali Kultury w Baninie 
i strefie Kultury w chwaszczynie. tradycyjnie czwartki 
są wolne od zajęć, wtedy też chętni biorą udział w wy-
cieczkach.

Tegoroczne zajęcia stawiają na kreatywność, rozbu-
dzenie ciekawości dzieci i nauczenie ich proekologicz-
nych zachowań.
W ramach zajęć dzieci same, przy niewielkiej pomocy 
instruktorów tworzą małe dzieła sztuki: girlandy, pach-
nące woreczki, pieski ze sznurka, mydełka, karmniki, 
opaski czy przepyszne potrawy.
- Staramy się, by proponowana przez nas oferta była 
urozmaicona. By dzieci biorące udział w warsztatach 
nie tylko przyszły do nas, posiedziały i wróciły do domu, 
ale żeby wyniosły z sobą, wartościową wiedzę. Niektóre 
z dzieci po raz pierwszy trzymały w ręku śrubokręt czy 
igłę. Cieszymy się, że wspólnie możemy odkrywać także 
techniczne strony życia – opowiada Paulina Milczanow-
ska, koordynatorka zajęć w Ośrodku.
- Ośrodek realizuje projekt „Łączy nas EKO”. Staramy 
się wplatać w nasze zajęcia proekologiczne wartości. 
Wspólne budowanie karmników to świetny moment 
na dyskusję o tym, jakie ptaki zimują w Polsce i w jaki 
sposób można je dokarmiać. O ponownym wykorzy-
staniu starych, nieużywanych T-shirtów i nadania im 
drugiego życia, czy o niemarnowaniu żywności i wła-
snoręcznym robieniu kanapek czy sałatek – kontynu-
uje Paulina Milczanowska.
Nie zabrakło także sporej dawki wiedzy o naszym 
naturalnym dobrze – bursztynie. Ośrodek nawiązuje 
współpracę z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami 
by w okresie wolnym od zajęć szkolnych specjali-
ści przekazywali swoją wiedzę i odkrywali wspólnie 
z dziećmi nieznane im światy.
Źródło: OKiS Żukowo

fot. OKiS Żukowo
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umowa na Budowę 
KanalizacJi sanitarneJ
gmina ŻuKowo | spółka Komunalna Żukowo sp. z o.o. 
popisała umowę z  przedsiębiorstwem wielobranżo-
wym instalacyjno-sanitarnym i remontowo-Budow-
lanym „sKiBiŃsKi” ewelina skrzypczak na realizację 
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
miejscowości małkowo”.

Przedsięwzięcie zakłada budowę 12,2 km kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Małkowo i części wsi Żu-
kowo w obrębie ulic: Pałacowej, Pogodnej, Brzozowej, 
Spokojnej, Dębowej, Lipowej, Słonecznej, Zbożowej, 
Parkowej, Dworskiej, Żurawiej, Zielonej i Sosnowej 
wraz z kolektorem tłocznym z włączeniem do Pępowa 
w ul. Chłopskiej.
Dzięki inwestycji kolejne ok. 700 osób będzie korzy-
stać z kanalizacji sanitarnej. Prace budowlane ruszą 
w najbliższych czasie i potrwają do końca III kwartału 
2022 r.
Zawarta umowa z wykonawcą opiewa się na kwotę 7,9 
mln zł, z czego 5 mln zostanie sfinansowane ze środ-
ków unijnych.
Zadanie realizowane będzie w ramach projektu unij-
nego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Żukowo – etap I”, który uzyskał 
dofinansowanie z Funduszy Europejskich w zakresie 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 – działanie 2.3.
Przypominamy, że wartość całego projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 
zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich 
w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.
Źródło: zukowo.pl

fot. zukowo.pl

Rady na kocie odpady
Powiat | Dzień kota już za nami, ale o pupila trzeba dbać codziennie a za tym idą odpady, które w tym 
czasie wytwarzamy. Na tą okazję przedstawiamy podpowiedzi, jak segregować przedmioty codzienne-
go użytku naszych kotów.

Puszka po karmie dla kotów – wyrzuć do 
pojemnika na metale i tworzywa sztuczne 
(nie musisz jej myć, puszka powinna być 
opróżniona).

Saszetka po karmie dla kotów – wyrzuć do 
pojemnika na metale i tworzywa sztuczne 
(przed wyrzuceniem opróżnij z zawartości). 
Sprawdź na opakowaniu czy jest znak recy-
klingu jeśli go brak, wrzuć opakowanie do 
odpadów zmieszanych.

Resztki karmy dla kotów – wyrzuć do po-
jemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucaj 
produktów pochodzenia zwierzęcego do po-
jemnika na bio kuchenne.

Ceramiczna miska dla kota – wyrzuć do 
pojemnika na odpady zmieszane.

Plastikowa lub metalowa miska dla kotów – 
wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa 
sztuczne.

Plastikowe zabawki dla kotów (bez elek-
troniki i baterii) – wyrzuć do pojemnika na 
metale i tworzywa sztuczne.

Gumowe i sylikonowe zabawki dla kotów, 
pluszaki, piórka – wyrzuć do pojemnika na 
odpady zmieszane.

Zabawki dla kotów z elektroniką – wrzuć 
do pojemnika na elektrośmieci lub zanieś do 
punktu PSZOK. Wyjmij baterie- wrzuć je do 
pojemnika na baterie lub zanieś do PSZOK.

Tekturowe drapaki dla kotów – wyrzuć do 
pojemnika na papier.

Klasyczne drapaki dla kotów – jeśli jest 
mały to wyrzuć do pojemnika na odpady 
zmieszane, jeśli jest duży zanieść do punktu 
PSZOK lub wystaw w terminie odbioru ga-
barytów w miejscu do tego przeznaczonym.

Legowiska dla kotów – jeśli jest mały to 
wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane, 
jeśli jest duży to zanieść do punktu PSZOK 
lub wystaw w terminie odbioru gabarytów 
w miejscu do tego przeznaczonym.

Foliowe/plastikowe opakowanie po żwirku 
dla kotów – wyrzuć do pojemnika na metale 
i tworzywa sztuczne.

Papierowe opakowanie po żwirku dla ko-
tów – wyrzuć do pojemnika na papier.

Plastikowa łopatka do żwirku – wyrzuć do 
pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Metalowa łopatka do żwirku – wyrzuć do 
pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Plastikowa kuweta dla kotów – wyrzuć do 
pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Odchody kota – wyrzuć do pojemnika na 
odpady zmieszane. Nie wyrzucamy do toa-

lety ŻADNEGO rodzaju żwirku, nawet je-
śli na opakowaniu producent umieścił taką 
informację. Kocich odchodów nie wolno 
wyrzucać również do kompostownika ani 
ogródka. Może to być niebezpieczne dla 
zdrowia ludzi.

Same odchody (bez żwirku) możesz wyrzu-
cić do toalety.
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Zakończono rozbudowę przepompowni ścieków
BaNiNo | Spółka Komunalna zakończyła pierwszy z dwóch etapów związanych ze zwiększeniem wydajności i niezawodności tłoczenia ścieków z miejscowości Banino.

Zrealizowano Inwestycję pn. Rozbudowa 
istniejącej przepompowni ścieków w miej-
scowości Banino na ul. Lotniczej dz. Nr 57/6, 
która swoim zakresem obejmowała m.in:

nowy zbiornik przepompowni ścieków 
wraz z armaturą, automatyką, sterowaniem 
i zadaszeniem, wykonanie obiektów i infra-
struktury towarzyszącej oraz wymianę ist-
niejącej armatury i automatyki.

budowę podziemnej przepompowni ście-
ków wraz z zadaszeniem i suwnicą, nowych 
komór zasuw dla istniejącej i nowoprojekto-
wanej przepompowni ścieków, komory prze-
pływomierza, studni osadnikowych.

nowy agregat prądotwórczy z zadaszeniem, 
budowę obiekt sterowni wraz z rozdzielnica-
mi zasilająco-sterowniczymi.

utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie oraz 
oświetlenie terenu przepompowni.

Wykonane zadanie zwiększyło wydajność 
tłoczenia ścieków z Q=55 m3/h do Q=80-
120m3/h, przy czym po zrealizowaniu dru-

giego zadania związanego z budową nowego 
kolektora tłocznego szacuje się, iż wydaj-
ność przepompowni ścieków w Baninie 
przy ul. Lotniczej osiągnie wartość Q=180-
240m3/h.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,3 
mln, z czego 1,1 mln zostało sfinansowane ze 
środków unijnych.

Inwestycja realizowana w ramach projektu 
unijnego „Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – 
etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Fun-
duszy Europejskich w zakresie Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 – działanie 2.3.

Wartość całego projektu pn. „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Żukowo – etap I” wyno-
si 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projek-
tu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ 
wynosi 58 589 663,34 zł.

Źródło: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o
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Kierowali pojazdami pod wpływem
PoMoRZE | Kartuscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pomimo wydanych przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymali 
się do kontroli. Jeden z nich spowodował kolizję z radiowozem, oprócz tego miał przy sobie nielegalne substancje.

Przed północą dyżurny kartu-
skiej komendy otrzymał zgłoszenie 
o jadącym w Sierakowicach bmw, 
którego kierowca prawdopodobnie 
jest pod wpływem alkoholu. Będą-
cy na miejscu policjanci kartuskiej 
„drogówki” chcąc zatrzymać go do 
kontroli użyli sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych. Kierowca nie za-
trzymywał się i kontynuował jazdę 
popełniając szereg wykroczeń mię-
dzy innymi przekraczał linię po-
dwójną ciągłą.

Dzięki szybkiej reakcji i pracy 
mundurowych udało się ustalić kie-
rowcę bmw, który już następnego 
dnia został zatrzymany i przesłu-
chany w charakterze podejrzanego. 

Okazało się, że to 24-letni mieszka-
niec powiatu kartuskiego, przyznał 
się do zarzucanego mu czynu nie-
zatrzymania się do kontroli drogo-
wej, ponadto zatrzymano mu prawo 
jazdy i rozliczono za wykroczenia 
drogowe.

Kolejny uciekinier został zatrzy-
many w niedzielny poranek. 40-letni 
obywatel Ukrainy jadąc fordem 
w miejscowości Mirachowo nie za-
trzymał się do kontroli, pomimo wy-
danych poleceń policjantów poprzez 
włączenie sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych. Po przejechaniu kil-
kuset metrów mężczyzna spowodo-
wał kolizję z radiowozem. Kierowca 
forda dziwnie się zachowywał co 

wzbudziło podejrzenia policjantów, 
40-latek był trzeźwy, ale policjanci 
zbadali go narkotestem i okazało 
się, że jest on pod wpływem amfe-
taminy. Ponadto mundurowi zna-
leźli przy nim substancje odurzające, 
a samochód którym podróżował nie 
miał wymaganego ubezpieczenia 
OC. Obywatel Ukrainy został za-
trzymany i przewieziony do szpitala 
gdzie pobrano jemu krew do badań 
następnie trafił do policyjnego aresz-
tu. 40-latek został ukarany manda-
tem 1500 zł za spowodowanie kolizji 
drogowej oraz usłyszał zarzuty nie-
zatrzymania się do kontroli i posia-
dania narkotyków.

Źródło: KPP Kartuzy

Przed godziną 18 dyżurny z kartuskiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości 
Dzierżążno.
Mundurowi na miejscu ustalili, że 59-letni kierowca 
mercedesa, mieszkaniec powiatu kartuskiego stracił 
panowanie nad pojazdem, przejechał przez wysepkę 
niszcząc przy tum znaki drogowe, zderzył się z ja-
dącym z naprzeciwka oplem, a następnie uderzył 
w audi. Funkcjonariusze zbadali trzeźwość wszystkich 
kierowców. Okazało się, że sprawca kolizji 59-latek 
prowadził pojazd będą w stanie nietrzeźwości. Badanie 
alkomatem wykazało, że mężczyzna ma w swoim orga-
nizmie około 1,5 promila alkoholu. Mieszkaniec naszego 
powiatu stracił prawo jazdy, ponadto policjanci sporzą-
dzili wniosek o ukaranie do sądu.
Źródło: KPP Kartuzy

piJany spowodował 
dwie KolizJe
dzierŻąŻno | policjanci z kartuskiej „drogówki” praco-
wali na miejscu kolizji drogowej. 59-letni kierowca merce-
desa, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadące-
go w przeciwnym kierunku opla, a następnie audi.

fot. KPP Kartuzy

Dyżurny kartuskiej komendy na począt-
ku lutego otrzymał zgłoszenia o kradzieży 
z włamaniem do rozmieniarki na myjni sa-
mochodowej w Kartuzach. Na podstawie 
uzyskanych informacji i zebranych materia-
łów dowodowych, kartuscy kryminalni za-
trzymali sprawcę przestępstw. Był to 34-letni 
mieszkaniec powiatu kościerskiego, który 
został zatrzymany w Borczu. 

Mundurowi przeszukali pojazd mężczyzny 
i znaleźli w nim urządzenie do pokonywania 
zabezpieczeń rozmieniarki oraz pieniądze 
w kwocie 295 zł w monetach 5 złotowych 
oraz 226 zł w monetach 2 złotowych. Funk-

cjonariusze przewieźli mężczyznę na komen-
dę gdzie został przesłuchany i przyznał się 

do zarzucanego mu czynu. Ponadto przyznał 
się do kilku innych podobnych przestępstw, 
których dokonał w różnych miejscowościach 
województwa pomorskiego.

W sumie 34-latek ukradł z rozmieniarek 
myjni samochodowych około 8 000 złotych. 
Ponadto dzięki zebranym materiałom dowo-
dowym, udowodniono mężczyźnie prowa-
dzenie pojazdu pomimo cofniętych upraw-
nień do czego również się przyznał. 34-latek 
usłyszał w sumie 11 zarzutów: 7 za kradzieże 
z włamaniem oraz 4 za prowadzenie pomimo 
cofniętych uprawnień.

Źródło: KPP Kartuzy

Przed godziną 21:00 dyżurny kartuskiej 
komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym na drodze krajowej K20 w miej-
scowości Babi Dół. Na miejsce natychmiast 
skierowani zostali policjanci oraz służby 
ratownicze.

Mundurowi, którzy pracowali na miejscu, 
ustalili wstępnie, że kierujący fiatem z Żu-
kowa w kierunku Kościerzyny na prostym 
odcinku drogi z nieznanych przyczyn zje-
chał na pobocze, gdzie dachował i uderzył 
w drzewo. Niestety w wyniku poniesionych 
obrażeń na miejscu zmarł 24-letni mieszka-
niec województwa kujawsko-pomorskiego. 
Funkcjonariusze, wyjaśniając okoliczności 
na miejscu, zabezpieczyli ślady, wykonali 
oględziny miejsca wypadku oraz sporzą-
dzili dokumentację fotograficzną. Pojazd 
na polecenie prokuratora zostały zabezpie-
czone do szczegółowych oględzin.

Trwają prace nad ustawieniem urządze-
nia do odcinkowego pomiaru prędkości na 
drodze Babi Dół i Borcz w związku z licz-
nymi zdarzeniami drogowymi we wskaza-
nym miejscu.

Policjanci apelują o ostrożną jazdę i roz-
wagę za kierownicą.

Źródło: KPP Kartuzy

Śmiertelny wypadek, przyczyny są nieznane
BaBi DÓŁ | Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu wypadku mundurowi, kierujący fiatem 
na prostym odcinku drogi z nieustalonej przyczyny zjechał na prawe pobocze, dachował i uderzył w drzewo.
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Włamywacz z myjni złapany
KaRtUZY | Kryminalni z kartuskiej komendy zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który na początku lutego dokonał 
kradzieży z włamaniem do rozmieniarki na myjni samochodowej w Kartuzach.





expressy.plŚroda, 23 lutego 2022 15

PiŁKa NoŻNa | Trzeci sparing i trzecie zwycięstwo Cartusii 1923 Kartuzy. Niebiesko-
biało-czarni w ramach wciąż trwających przygotowań do rundy rewanżowej pokonali na 
własnym boisku swojego ligowego rywala ekipę Sztorm Kosakowo.

Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdo-
był w 69 minucie meczu Jakub Toruń-
czak, który ładnym strzałem po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego Nikodema 
Buciora umieścił piłkę w bramce, która 
po odbiciu od poprzeczki wylądowała 
w siatce. Kartuzjanie okazji do zdoby-
cia bramek mieli więcej, ale brakowało 
skuteczności pod bramką rywala.

Kartuzjanie w spotkaniu tym stwo-
rzyli sobie więcej sytuacji bramko-
wych i tylko dzięki dobrej postawie 
swojego golkipera goście stracili tylko 
jedną bramkę w tym meczu. Postawa 
młodych Kartuzjan w spotkaniu może 
dobrze wróżyć na przyszłość. Widać 
duży progres w grze piłkarzy Cartusii, 
albowiem jeszcze w zeszłym sezonie 
większość z tych piłkarzy występowała 
na poziomie B klasy w drugim zespo-
le Cartusii i początki gry w V lidze do 
łatwych nie należały. Tymczasem pół 
roku gry na wyższym poziomie, inten-
sywne treningi dobrze przygotowane 
przez trenera Karola Cichonia oraz 
zgranie zawodników i dobra atmosfera 

w drużynie spowodowały, że piłkarze 
coraz lepiej sobie radzą na tym pozio-
mie rozgrywek.

Nie bez znaczenia jest też rola najbar-
dziej doświadczonego w ekipie Cartusii 
i jej kapitana Zbyszka Bodzaka, który 
swoją postawą na boisku i poza nim 
daje dobry przykład i pozytywny impuls 
młodszym kolegom. Na uwagę zasługu-
je także występ młodego wychowanka 
Cartusii 16 letniego Marcela Wysiec-
kiego, który małymi kroczkami wcho-
dzi do seniorskiej piłki. Kartuzjanie 
aktualnie są chyba najmłodszą drużyną 
w lidze, posiadającą w składzie ok. 90 
procent młodzieżowców i z pewnością 
większość z nich, przy dobrej postawie 
w lidze, będzie łakomym kąskiem dla 
skautów drużyn z wyższych lig.

Skład Cartusii :
Płotka (Bogdziewicz)- Olszewski, 

Fierka, Laskowski, test- Radomski 
(Goll), Kitowski, Bodzak (Poroszew-
ski), Formella (Wysiecki), Bucior- To-
ruńczak;

źródło: cartusia1923.pl

Rebelia Kartuzy na 
Mistrzostwach
KiCKBoXiNG | Drużyna Rebelii Kartuzy wzięła udział w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego 
oraz w Pucharze DUET FIGHT NIGHT w Kwidzynie.

Podopieczni Patryka Zaborowskiego spisali się 
znakomicie zdobywając sześć złotych medali, gdzie 
w turnieju wystartowało 328 zawodników z 35 klu-
bów. Bartek Zając (42 kg - kadet młodszy), Błażej 
Pepliński (47 kg - kadet starszy), Kacper Śleszyń-
ski (79 kg - junior) wywalczyli tytuły najlepszych 
zawodników Mistrzostw Województwa wywalczyli 
w kategorii Kick-light.

-Cała drużyna sprawdziła się w boju, zbieramy in-
formacje zwrotne w przygotowaniu do Mistrzostw 
Polski i Trenujemy dalej. Dziękujemy Adamowi 
Kryszewskiemu za narożnik i cenne wskazówki 

 Gratulujemy wszystkim drużynom wyników 
sportowych, sędziom precyzyjnych werdyktów 
a organizatorowi udanej imprezy.

Wyniki:
Złote medale zdobyli

Bartek Zając 42 kg Kadet młodszy•	

Błażej Pepliński 47 kg Kadet starszy•	
Nikodem Wilczewski 57kg Kadet starszy•	
Kacper Śleszyński 79 kg junior•	
Patryk Rasch +94 kg senior Kick-light•	
Patryk Rasch +94kg senior Light-Contact•	

Srebrne medale zdobyli
Nikola Zaborowska 55 kg senior•	
Damian Czaja  52 kg Kadet starszy •	
Kacper Cybula 94 kg junior•	

Brązowe medale zdobyli
Emilia Gruchała-Węsierska 55 kg junior•	
Tymek Regliński 57 kg Kadet starszy•	
Kamil Kąkol 79 kg junior•	
Michał Formela 69 kg senior•	
Piotr Stenka 89 kg senior •	

źródło: Patryk Zaborowski/fb
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GKS Cartusia

Ze złotem do Kartuz wraca Ge-
vorg Sahakyan, który wyrasta na 
dominatora polskich zapasów. Ka-
tegoria 77kg jest trzecią po 67kg 
i 72kg w której odnosi zwycięstwo 
w rywalizacji krajowej. Świad-
czy to o jego klasie i potencjale. 
Srebrny medal Aleksandra Mie-
lewczyk to bardzo dobry seniorski 
start. Zabrakło trochę rutyny, 
aby zakończyć turniej o jedno 
oczko wyżej, ale przeciwnik był 
nie byle jaki – v-ce mistrz świata. 
Kategoria wagowa 63kg to spora 
niespodzianka, trzecie miejsce 
Gora Hovsepyan to jego najwyż-
sza lokata seniorskich startach. 
Czwarty z naszych reprezentan-
tów Narek Mkhitaryan uplasował 
się na 9 miejscu w kat.72kg. 
Drużynowo Cartusia na bardzo 
dobrej 6 pozycji. Dla prowadzące-
go nasz zespół trenera Bartłomie-
ja Pryczkowskiego to niewątpliwie 
stresujący turniej, ale dający wiele 
satysfakcji.
Źródło:GKS Cartusia

złoto, sreBro i Brąz dla Kartuz – 
gevorg, aleKs i gor
zapasy | i puchar polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym przeszedł już 
do historii. Bardzo dobrze zaprezentowali się w swoim pierwszym krajowym starcie 
zawodnicy gKs cartusia Kartuzy.
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Sparing #3. Cartusia - Sztorm 
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