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Powstanie Rondo w KiełPinie
Powiat | Powiat Kartuski rozpoczyna kolejną inwestycję drogową. w dniu 1 kwietnia 
br. Zarząd dróg Powiatowych ogłosił przetarg na - „Budowę Ronda w Kiełpinie”.

Oferty należy złożyć do dnia 19 kwietnia 
br. Termin realizacji - 160 dni. Według 
wstępnych obliczeń zakończenie budowy 
powinno nastąpić w październiku br.
Jak poinformował nas Wicestarosta Kartu-
ski Piotr Fikus, Powiat Kartuski tak bardzo 
konieczną inwestycję realizuje wspólnie 
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 
oraz Włodarzami Gmin Kartuzy i Somo-
nino. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 
kwota ok. 4 mln zł: 2 mln – Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego, 1,2 mln – Powiat 
Kartuski, 0,56 mln – Gmina Kartuzy i 0,2 

mln - Gmina Somonino. Czekamy teraz na 
dzień otwarcia ofert.
-Jak widać, po raz kolejny sprawdza się 
przysłowie - „Razem możemy więcej”. Dzia-
łamy wspólnie dla dobra i bezpieczeństwa 
Mieszkańców Naszego Powiatu. Wielkie 
podziękowania Zarząd Powiatu Kartuskiego 
kieruje do Marszałka Mieczysława Struka, 
Burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuń-
skiego oraz Wójta Marian Kowalewski. - po-
wiedział Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Stypendia sportowe przyznane
Powiat | Zarząd Powiatu Kartuskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub między-
narodowym przyznał stypendia 45 sportowcom.

Komisja opiniująca wnioski wzięła pod uwa-
gę osiągnięcia zawodników, którzy uczestniczyli 
w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, 
mistrzostwach Europy oraz członków kadry olimpij-
skiej. Stypendia mogli otrzymać także medaliści mi-
strzostw polski, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży 
i zawodnicy kadry narodowej.

Listę stypendystów udostępniono na stronie inter-
netowej Powiatu Kartuskiego 

www.kartuskipowiat.com.pl.
 

Stypendia sportowe zostały przyznane na okres 10 
miesięcy, tj. od marca do grudnia 2022 roku.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Komitetu ds. Wdrażania Strategii w skła-
dzie:

Bogdan Łapa Starosta Kartuski, Iwona 
Formela Członek Zarządu Powiatu Kar-
tuskiego, Paweł Kowalewski Przewod-
niczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju, 
Jan Geras Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kartuzach oraz Wojciech Okroj 
Wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach. Obecni byli także członko-
wie Komisji ds. Strategii i Rozwoju Mi-
rosław Szutenberg Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Kartuskiego oraz Ewa Bo-
rzestowska.

Obowiązująca Strategia Rozwoju Po-
wiatu Kartuskiego 2030 została przyję-
ta 30 kwietnia 2021 roku uchwałą Rady 
Powiatu Kartuskiego nr XXX/280/2021. 
Niewątpliwie jest dokumentem wyzna-
czającym najistotniejsze kierunki rozwoju 
samorządu terytorialnego.

Skuteczność we wdrażaniu dokumentu 
strategicznego wymaga systematycznego 
zbierania i analizowania danych ilościowych 
oraz jakościowych, dotyczących postępów 
i efektów realizowanych działań. Z racji po-

wyższego ustalono, że raz do roku Komitet 
Sterujący ds. Wdrażania Strategii będzie 
przedkładał przed Radą Powiatu raport 
zawierający informacje na temat postępu 
w zakresie realizacji celów strategicznych 
i operacyjnych zapisanych w Strategii.

Źródłem danych statystycznych był 
Bank Danych Lokalnych oraz publikacje 
Głównego Urzędu Statystycznego posze-

rzone o informacje uzyskane z wydzia-
łów starostwa, jednostek organizacyjnych 
i organizacji pozarządowych współpra-
cujących z urzędem w realizacji Strategii. 
Dopełnieniem tych statystyk były publi-
kacje branżowe znajdujące się w posiada-
niu Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 
Dane ilościowe, zgodnie z założeniami 
metodycznymi monitoringu przedstawio-

no według przyjętych wykazów wskaźni-
ków monitoringowych każdego z Progra-
mów Operacyjnych.

W rezultacie debaty pozytywnie zaopi-
niowano projekt Raportu za rok 2021. 
Zostanie on przedłożony Radzie Powiatu 
Kartuskiego podczas kwietniowej sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju
Powiat | 31 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu ds. Wdrażania Strategii oraz Komisji ds. Strategii i Rozwoju w celu zaopiniowania projek-
tu Raportu z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2030 – za rok 2021.
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Kreatywne zajęcia dla najmłodszych
GMiNa PRZoDKowo | Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków dzięki przedłużeniu projektu pn. „Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP 
w Gminie Przodkowo”.

Trwają dodatkowe zajęcia edukacyjne 
w ośrodkach wychowania przedszkolnego 
w Przodkowie, Pomieczynie, Czeczewie, 
Wilanowie i Szarłacie. Projekt zakłada 
przede wszystkim podniesienie jakości 
przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty 
edukacyjnej oraz realizację zajęć ukierun-
kowanych na rozwój kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy.

Ogólnie projektem do 23 czerwca 2023 
roku zostanie objętych 172 uczniów, któ-
rzy otrzymają możliwość wzięcia udziału 
w zajęciach takich jak: j. angielski, ro-
botyka, zajęcia rozwijające kompetencje 
społeczne (czyli współpraca w grupie, ko-
munikacja, przedsiębiorczość, inicjatyw-
ność) oraz zajęcia dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych takie jak: zaję-
cia z metody dobrego startu, czy metody 
Weroniki Sherborne.

Ponadto projekt przewiduje wsparcie dla 
15 nauczycieli w zakresie doskonalenia 
umiejętności i kompetencji zawodowych 
w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edu-
kacyjnych dzieci.

Aby zajęcia przeprowadzić fachowo 
i na odpowiednim poziomie w placów-
ce wychowania przedszkolnego w Wila-
nowie zostanie przeprowadzony remont 
pomieszczenia przedszkolnego, dzięki 
któremu uzyskamy nowe trwałe miejsca 
wychowania przedszkolnego. Ponadto 
szkoła otrzyma doposażenie pomiesz-
czenia obejmujące m. in. zakup mebli dla 
dzieci oraz materiałów dydaktycznych 
oraz narzędzi TIK.

Pozostałe placówki otrzymują materiały 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK do pro-
wadzenia zajęć.

Trzeba oczywiście wspomnieć, że dzię-
ki pozyskanym przez Samorząd Gmi-
ny Przodkowo środkom finansowym 
możliwa jest dalsza realizacja projektu 
przedszkolnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 
3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunko-
wanych na rozwój kompetencji kluczo-
wych.

Ogólna wartość projektu 595.311,21 zł 
z czego z UE 506.014,53 zł.

Poniżej harmonogram obecnie prowa-
dzonych zajęć od marca 2022 roku w po-
szczególnych placówkach wychowania 
przedszkolnego:

OWP Przodkowo:
zajęcia z robotyki,•	
zajęcia z języka angielskiego•	
zajęcia z metody ruchu rozwijające-•	
go Weroniki Sherborne

W zajęciach uczestniczy 131 dzieci.
OWP Czeczewo:

zajęcia z języka angielskiego,•	
zajęcia z robotyki,•	
zajęcia rozwijające kompetencje spo-•	

łeczne,
zajęcia z Metody Dobrego Startu•	
zajęcia z metody ruchu rozwijające-•	
go Weroniki Sherborne.

W zajęciach uczestniczy 28 dzieci.
OWP Pomieczyno:

zajęcia z Metody Dobrego Startu, •	
zajęcia z metody ruchu rozwi-
jającego Weroniki Sherborne, 
zajęcia z robotyki,
zajęcia rozwijające kompetencje spo-•	
łeczne.

W zajęciach uczestniczy 39 dzieci.
OWP Szarłata:

zajęcia z robotyki.•	
W zajęciach uczestniczy 6 dzieci.•	

OWP Wilanowo:•	
zajęcia z robotyki,•	
zajęcia z języka angielskiego,•	
zajęcia rozwijające kompetencje spo-•	
łeczne,
zajęcia z Metody Dobrego Startu,•	
zajęcia z metody ruchu rozwijające-•	
go Weroniki Sherborne.

W zajęciach uczestniczy 39 dzieci.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą 

w zajęciach rozwijając swoje kompeten-
cje, kreatywność, logiczne myślenie, dzia-
łanie, zaangażowanie oraz sprawność ma-
nualną. Zajęcia dają możliwość integracji 
i współpracy w grupie.

Źródło: UG Przodkowo

fo
t. 

U
G

 P
rz

od
ko

w
o

Remont RemiZy osP w toKaRach
Gmina PRZodKowo | od miesiąca trwają intensywne prace remontowo – budowlane przy remizie osP w tokarach.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiek-
tu remizy poprzez dobudowę dodatkowej części 
garażowej, jednostanowiskowej o powierzchni 88 
m 2. W ramach prac wykonana zostanie instalacja 
wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego 
ogrzewania zasilanego z kotła gazowego i insta-
lacja odgromowa. Prace obejmują też zagospo-
darowanie terenu przy remizie, który utwardzony 
zostanie kostką betonową. Teren będzie ogrodzo-
ny siatką, zamontowana zostanie furtka i brama 
wjazdowa. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia 
zostaną zakupione i zamontowane zestawy zabaw-
kowe dla dzieci.
Inwestycja na realizację której Gmina pozyskała 
400 tys złotych bezzwrotnego wsparcia ze środków 
Rządowego Programu Funduszu inwestycji Lokal-
nych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y, 
przyczyni się do zwiększenia mobilności i gotowości 
jednostki do uczestnictwa w akcjach pożarniczo-
ratowniczych. Znacznie poprawią się też warunki dla 
rozwoju integracji lokalnej społeczności.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo
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Nowa 
siedziba 
starostwa 
coraz bliżej

Powiat | Powiat kartuski rozstrzygnął przetarg na przebu-
dowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku 
po sądzie rejonowym w Kartuzach.

Znaleźć się w nim mają wydziały zwią-
zane z budownictwem, co przyczyni się 
do zwiększenia komfortu obsługi miesz-
kańców. W środę 13 kwietnia zostanie 
podpisana umowa z wykonawcą – firmą 
Elwoz ze Szklanej. Obiekt zyskać ma hi-
storyczny wygląd - jak z 1905 roku.

Do postępowania przetargowego na 
tę inwestycję stanęły dwie firmy: Ecozet 
z Kalisk Kościerskich, który zapropono-
wała wykonanie zadania za kwotę 15 mln 
814 tys. zł oraz Elwoz ze Szklanej z niższą 
ofertą na kwotę 13 mln 986 tys. zł.

Z racji tego, że obie oferty okazały się 
ostatecznie wyższe niż suma zarezerwo-
wana na ten cel przez Powiat Kartuski, 
podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kar-
tuskiego podjęto decyzję o zwiększeniu 
środków na ten cel.

Powiat, na wniosek Starosty, pozyskał 
ten budynek z zasobów Wojewody Po-
morskiego. W przebudowanej kamieni-
cy znaleźć się mają Wydziały Geodezji 
i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach oraz siedziba Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na realizację inwestycji pozyskano do-
finansowanie w kwocie 8 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
To bezzwrotne wsparcie dla samorządów, 
których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię.

W ramach inwestycji planuje się m.in.:
rozbudowę budynku na parterze •	
i w części podziemnej,
przebudowę istniejącej części budynku,•	
wykonanie robót budowlanych w tym •	
konserwatorskich, 

roboty budowlane instalacyjne, wy-•	
kończeniowe i remontowe,
roboty ziemne, budowę/przebudowę •	
sieci, zagospodarowanie terenu,
inne prace określone w dokumentacji •	
w tym wynikającej z wpisania budyn-
ku do Rejestru Zabytków.

Przywrócony ma zostać wygląd obiektu 
z 1905 roku, który znany jest z pocztówek 
z tego okresu. Przypomnijmy, że od 1876 
roku budynek przy ul. Kościuszki prze-
znaczony był na siedzibę starostwa, po 
roku 1945 mieściły się tu Prezydia Miej-
skiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, 
potem, na początku lat 80-tych XX w., 
był tu również Urząd Stanu Cywilnego, 
a w części Bank Spółdzielczy. Budynek 
przy ul. Kościuszki 26 stał się główną sie-
dzibą reaktywowanego w 1986 roku Sądu 
Rejonowego w Kartuzach i był nią do 
końca stycznia 2020 roku.

Budynek czek kompleksowy remont 
wnętrz, w tym wymiana wszystkich insta-
lacji. Przy obiekcie, w miejscu obecnego 
terenu zielonego, wybudowany zostanie 
też parking dla 10 pojazdów osobowych 
wraz ze zjazdem z ulicy Bielińskiego 
w Kartuzach. Remoncie ulegną chodni-
ki wzdłuż ulicy Bielińskiego, Kościuszki 
oraz 3 Maja.

Docelowo przedsięwzięcie to z pewno-
ścią ułatwi obsługę naszych mieszkańców. 
Przywróci też do świetności kolejny pięk-
ny budynek w samym sercu Kartuz.

Termin realizacji zadania założono na 
11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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źródło: kwestiasmaku.com
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Agata Brzeska laureatką konkursu 
wiedzy o św. Janie Pawle II

GMiNa SiERaKowiCE | 15 marca 2022 r. odbył się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Gowidlinie. W tym roku konkursowi przyświecało hasło: Jan Paweł II Człowiek wielkiej miłości i pokory. Człowiek niezwykły – prawdziwie święty.

Do konkursu przystąpili uczniowie 
z 12 szkół, łącznie 109 osób. Do ścisłego 
finału na szczeblu wojewódzkim zakwa-
lifikowało się 7 uczniów z następujących 
szkół: Zespół Kształcenia i Wychowania 
w Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa 
w Kębłowie, Szkoła Podstawowa w Ły-
śniewie Sierakowickim, Szkoła Podstawo-
wa w Mojuszu oraz Szkoła Podstawowa 
w Tuchlinie. Podczas zmagań o najwyższe 
lokaty oraz dodatkowe 2 punkty w re-
krutacji do szkół ponadpodstawowych, 
uczniowie musieli wykazać się bardzo 
szczegółową wiedzą dotyczącą życia, 
twórczości i podróży duszpasterskich pa-
pieża Jana Pawła II.

Nad prawidłowością przebiegu konkur-
su czuwała komisja: przewodniczący ks. 
dr Andrzej Piernikarczyk oraz członkowie 
ks. Karol Myszk i Bożena Lejk.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. 
Największą wiedzą wykazała się Agata 
Brzeska ze Szkoły Podstawowej w Ły-
śniewie Sierakowickim, zdobywając tym 
samym I miejsce. II miejsce zajęła Agata 
Płotka ze Szkoły Podstawowej w Tuchli-
nie, natomiast III miejsce wywalczyła 
Roksana Rutkowska – uczennica Zespo-
łu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy 
Górnej. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objęli: Pomorski Kurator Oświaty Małgo-
rzata Bielang i Wójt Gminy Sierakowice 
Tadeusz Kobiela.

Podczas przemówienia Wójt Gminy 
Sierakowice Tadeusz Kobiela nawiązał do 
obecnych wydarzeń na Ukrainie, mówił 
o fali uchodźców, która dotarła do Polski. 
Poinformował, że do samej Gminy Siera-
kowice dotarło już około 400 obywateli 

Ukrainy, z czego większość stanowią dzie-
ci. Podkreślił, iż czas w którym żyjemy jest 
swojego rodzaju sprawdzianem tego, jacy 
jesteśmy dla drugiego człowieka:

-Przyszedł czas w tej chwili zdania jakie-
goś egzaminu z nauki, którą Jan Paweł II 
nam wszystkim przekazywał. - mówił Ta-
deusz Kobiela.

Włodarz gminy zwrócił się również do 
młodzieży, mówiąc, że warto wcielać na-
uki papieża w życie i wykazywać się tak-
że w obecnym czasie człowieczeństwem 
poprzez pomoc drugiemu człowiekowi, 
który musiał uciekać przed wojną. Ży-
czył uczestnikom konkursu wielu sukce-
sów i tego, aby przesłania i nauki św. Jana 
Pawła II głęboko zapadły w serca mło-
dych ludzi, żeby można było emanować 
tym dobrem na innych, gdyż taka jest 
dzisiaj potrzeba.

Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata 
Bielang przekazała Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
Aleksandrze Stark specjalne podziękowa-
nia oraz słowa uznania za włożone serce, 
trud i zaangażowanie w zorganizowanie 
III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Świętym Janie Pawle II.

„Osiągnięte szlachetne cele Konkursu: 
zainteresowanie uczniów i nauczycieli 
pomorskich szkół wiedzą religijną, uka-
zanie Papieża Polaka jako obrońcy god-
ności człowieka, poznanie działalności 
i twórczości św. Jana Pawła II, propago-
wanie wzorców postępowania, wzbudza-
nie chęci do naśladowania Ojca Świętego 
sprawiają, że dzięki koordynowanym 
przez Panią Dyrektor działaniom budo-
wana jest właśnie cywilizacja miłości. 
Święty Jan Paweł II podkreślał z mocą, że 

dzisiejsza szkoła musi być bardziej zorien-
towana ku wartościom człowieczeństwa. 
Środkiem do osiągnięcia tego dążenia 
jest wychowawcze oddziaływanie szkoły 
oparte na paradygmacie chrześcijaństwa. 
Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest 
dalsza popularyzacja Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle 
II organizowanego przez Szkołę Podsta-
wową w Gowidlinie.

Wyrażam nadzieję, że w kolejnych la-
tach Konkurs obejmie zasięgiem jeszcze 
więcej szkół, uczniów, nauczycieli, wy-
chowawców, a dla Organizatorów stanie 
się źródłem wielkiej satysfakcji z dobrze 
wykonanego dzieła. Życzę całej Społecz-
ności Szkolnej wiele radości i sukcesów 
edukacyjno - wychowawczych” – napisała 
w Liście gratulacyjnym Pani Kurator.

Źródło: UG Sierakowice
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KoloRowy JaRmaRK wielKanocny w sieRaKowicach Za nami
Gmina sieRaKowice | Parking w centrum sierakowic po raz kolejny zamienił się w przestrzeń kolorowego jarmarku.

Tym razem odbyła się tam 
edycja wielkanocna. Nie 
zabrakło tradycyjnych 
potraw przygotowanych 
przez Koła Gospodyń 
Wiejskich, ale również 
pięknych, ręcznie wyko-
nanych ozdób. Na dzieci 
czekała Myszka Mickey 
i Minnie i zagroda ze 
zwierzętami. Można było 
własnoręcznie wykonać 
palmę i nauczyć się ukraiń-
skiej sztuki pisania jajek. 
Wystąpił Kaszubski Zespół 
Pieśni i Tańca „Sierako-
wice”. Nie zabrakło też 
atrakcji dla aktywnych. Na 
Jarmark kilkadziesiąt osób 
zdecydowało się dotrzeć 
szlakiem gry terenowej.
Źródło: GOK Sierakowice

fot. GOK Sierakowice
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cały świat bacznie obserwu-
je rosyjską inwazję na Ukra-
inę, a wiele państw – w tym 
również Polska - angażuje się 
w działania pomocowe. Pomo-
rzanie również są w niesieniu 
pomocy bardzo aktywni.

To prawda, i dlatego chciał-
bym zacząć od ogromnych 
podziękowań dla wszystkich 
Pomorzanek i Pomorzan za ich 
aktywność, hojność i gościn-
ność, dzięki której uchodźcy 
mogą poczuć się bezpiecznie 
w naszym kraju. Bez zaangażo-
wania mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i samorządów 
nie byłaby możliwa tak sku-
teczna pomoc dla uciekających 
przed wojną rodzin ukraińskich. 
To dzięki wielkiemu sercu i nie-
zwykłej gościnności potrafili-
śmy poradzić sobie z najwięk-
szym uchodźczym wyzwaniem 
od czasu II wojny światowej.

a na czym polegają działania 
pomorskiego samorządu?

Samorząd Województwa Po-
morskiego od pierwszych dni 
zaangażował się w pomoc ucie-
kającym przed wojną. Błyska-
wicznie przeznaczyliśmy milion 
złotych dla organizacji poza-
rządowych w naszym regionie. 
Pieniądze te są przeznaczone 
na zaspokojenie potrzeb so-
cjalno-bytowych, wyżywienie 
czy opiekę psychologiczną dla 
uchodźców. Uruchomiliśmy 
też specjalną linię kontakto-
wą, z której skorzystać mogą 
zarówno obywatele Ukrainy 
potrzebujący pomocy, jak i Po-
morzanie taką pomoc oferujący. 
Chodzi tu zarówno o noclegi, jak 
i żywność, czy oferty pracy. Jest 
też specjalny punkt oferujący 
darmowe porady prawne. Wo-
jewódzki Urząd Pracy angażuje 
się w pomoc dotyczącą miejsc 
pracy. Wysyłaliśmy też specjal-
ne pociągi do Chełma oraz Prze-
myśla, by szybko i bezpiecznie 
przetransportować uchodźców 
w nasze strony. Na Pomorzu go-
ścimy dzieci z ukraińskich do-
mów dziecka. Angażujemy się 
w wysyłanie pomocy na Ukrainę 
– w  porozumieniu z konsulem 
tego kraju przekazaliśmy m.in. 
leki i inny sprzęt medyczny, 
który trafił do Lwowa i Odessy. 
Szpitale „marszałkowskie” są 

też gotowe do przyjęcia uchodź-
ców poszkodowanych w wyniku 
działań wojennych. Organizuje-
my również szkolenia dla szkół 
dotyczące nauczania i integracji 
ukraińskich uczniów. Samorzą-
dy Pomorza i Trójmiasta prze-
kazały też – za pośrednictwem 
marszałkowskiej spółki Szpitale 
Pomorskie – sprzęt medyczny 
o wartości 1 mln zł do szpitala 
we Lwowie, w którym leczeni 
są ukraińscy żołnierze i cywile 
poszkodowani w wyniku działań 
wojennych.

eksperci od miesięcy mówili 
o realnym zagrożeniu ze stro-
ny Rosji. czy w związku z tymi 
doniesieniami samorządy były 
w jakiś sposób przygotowy-
wane na tę ewentualność? 

Od kilku lat pomimo braku 
możliwości prawnych i barier 
wynikających z polityki rządu 
samorządy starały się opra-
cowywać modele integracji 
imigrantów i przygotowywać 
instytucje do wyzwania zwią-
zanego z imigracją. Jako samo-
rząd województwa pracujemy 
regionalnie ze szkołami, urzę-

dami miejskimi, ośrodkami po-
mocy społecznej, bibliotekami 
i instytucjami rynku pracy nad 
integracją migrantów i dostęp-
nością instytucji. Jednak nikt 
nie przewidywał tak znaczące-
go napływu uchodźców. Dlatego 
trudno mówić o przygotowaniu 
na taki kryzys, z którym mało 
które państwo potrafiłoby so-
bie poradzić w pojedynkę. Mam 
nadzieje, że przede wszystkim 
rząd polski wyciągnie z niego 
wnioski, bo przez lata zamy-
kał oczy na kryzysy uchodźcze 
związane z wojnami. 

czy dziś samorządy mogą li-
czyć na pomoc rządu, na przy-
kład w postaci środków finan-
sowych i regulacji prawnych, 
aby zapewnić uchodźcom od-
powiedni start? 

W życie weszła ustawa, która 
wiele kwestii reguluje i uspraw-
nia. Jednak znowu - i stwier-
dzam to z pewnym smutkiem 
- pomoc uchodźcom w głównej 
mierze spoczywa na barkach 
wolontariuszy, organizacji poza-
rządowych i samorządów, które 
angażują w te pomoc własne 

siły i środki. Rząd kieruje środki 
na zakwaterowanie uchodźców, 
jednak są one niewystarczające. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że przy takiej liczbie uchodź-
ców może być trudno wygospo-
darować większe środki jednak 
uważam, że przyszedł czas na 
zaangażowanie międzynaro-
dowe. Dlatego polskie regiony 
wystąpiły z apelem do UE oraz 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. uchodźców.  
Rząd również dysponuje dużą 
bazą noclegową, którą mógłby 
uruchomić. Dlatego zaapelowa-
łem do Premiera Morawieckie-
go o udostępnienie uchodźcom 
miejsc w ośrodkach wypoczyn-
kowych i szkoleniowych na-
leżących do Skarbu Państwa 
i Spółek Skarbu Państwa. Póki 
co apel ten pozostaje niestety 
bez echa.

Jakie są największe wyzwa-
nia, które tu - na Pomorzu - 
stoją przed nami w kontekście 
skutków wojny? 

Będziemy musieli być solidarni 
– pojawi się więcej dzieci w kla-
sach, większy tłok w urzędach, 

czy w placówkach ochrony zdro-
wia, a więc pewne niewygody 
dla lokalnej społeczności. Wiem 
jednak, że my – Pomorzanie – 
mamy w sobie ogromne pokłady 
solidarności i gościnności, oka-
zywaliśmy to już wielokrotnie, 
zawsze jednocząc się wobec 
kryzysu – czy to klęsk żywio-
łowych, czy ostatnio w czasie 
pandemii. Na Pomorzu nie oba-
wiam się o demografię, bo wciąż 
jest w naszym regionie sporo 
miejsca dla nowych mieszkań-
ców, ale trzeba rozsądnie ułożyć 
osiedlenia, trzeba też otwarcie 
rozmawiać o oczekiwaniach sa-
mych uchodźców. Ważne by jak 
najszybciej zacząć traktować 
ich jak członków naszej własnej 
społeczności, a nie jak osoby 
obce, wymagające specjalnej 
pomocy. Kluczowe będzie więc 
wprowadzenie uchodźców na 
rynek pracy, intensywna nauka 
polskiego itp.

wszyscy mamy nadzieję na 
szybki koniec wojny. wszyscy 
chcemy powrotu do normalno-
ści. ale czy to w ogóle jeszcze 
możliwe, by było jak dawniej?

Nikt dziś chyba nie łudzi się, 
że wrócimy do normalności, jak 
by jej nie definiować, bo przy-
zwyczajamy się, że kryzysy, czy 
to pandemiczne, czy związane 
z wojnami i zmianami klimatu 
stają się naszą codziennością. 
Zbrodni, których dokonała 
i wciąż dokonuje Rosja nie da 
się ani wymazać, ani zapomnieć. 
Nawet jeśli uda się wynegocjo-
wać pokój, będzie on kruchy, 
a my „obudzimy się” w zupełnie 
nowej rzeczywistości, w której 
za naszą wschodnią granicą 
wciąż będzie drzemał potwór 
– być może powalony na kola-
na i skuty łańcuchami sankcji, 
ale wciąż groźny. Czekają nas 
wyrzeczenia związane z ryn-
kiem energii, z pozyskiwaniem 
zasobów. Odbudowywanie, czy 
tworzenie na nowo równowagi 
w Europie i na Świecie potrwa 
wiele lat. Naszego wsparcia 
będzie potrzebowała również 
zdruzgotana wojną Ukraina. 
Większość jej obywateli zapew-
ne zechce wrócić do ojczyzny, 
będą jednak i tacy, którzy zde-
cydują się zostać wśród nas, 
w swoim nowym domu.
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Musimy być solidarni z ofiarami tej wojny
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego
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Sprzątanie świata w Przodkowie
GMiNa PRZoDKowo | Duża część naszego społeczeństwa nauczyła się już segregować odpady, jednak worków po akcji sprzątania przybywa co roku.

Śmieci – gdzie nie spojrzymy – tam 
leżą. Świadomość społeczeństwa niby 
jest coraz większa, coraz większy na-
cisk kładziemy na segregację odpadów, 
ponosząc z tego tytułu większe wydatki 
z domowych budżetów. Płacimy wszy-
scy, śmieci odbierane są bezpośrednio 
z naszych posesji. Tym bardziej dziwi 
fakt, że zaśmiecamy nasze lasy, drogi, 
parki i inne miejsca użyteczności pu-
blicznej. Z czego to wynika – nie wia-
domo. Z chęci zaoszczędzenia kilku zło-
tych? Z lenistwa ? – kiedy nie chce nam 
się szukać kosza na śmieci i rzucamy 
papierki tam gdzie popadnie. Ilość ze-
branych co roku worków w ramach akcji 
„Sprzątanie świata” jest zdumiewająca.

Kto, jak nie dorośli, powinni dać 
przykład dzieciom i młodzieży jak 
należy się zachować i co zrobić z tym 

„przysłowiowym” papierkiem. Jak my 
dorośli nie pokażemy, że nie wyrzu-
camy śmieci przez okno samochodu, 
nie wywozimy worków do lasu czy nie 
rzucamy papierków na ulicę, chodnik, 
trawnik, to niech nie dziwi nas zaśmie-
cony krajobraz.

Dlatego też w tym roku, zanim dzieci 
i młodzież z wychowawcami ruszyły 
w teren, zaczęliśmy od ekologicznych 
prelekcji, ekologicznych przedstawień, 
programów profilaktycznych i pogada-
nek w klasach. Dopiero wtedy przed-
szkolaki i uczniowie ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy 
ruszyły w teren, sprzątając swoje oko-
lice. W sumie w ramach akcji „Sprząta-
nie świata” zebrano około 3 ton śmieci. 
Ilość ta jest przerażająca i zasmucająca.

Źródło: UG Przodkowo
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KoleJny sPecJalistycZny 
amBUlans dołącZy do 
floty PoJaZdów sZPitala
Powiat | Kolejny ambulans wkrótce dołączy do floty 
pojazdów szpitala powiatowego w Kartuzach – pozy-
skano dofinansowanie w wys. 500 tys. zł.

31 marca zawarto umowę na dofinansowanie w wysokości 
500 tys. zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego 
ambulansu wraz z wyposażeniem. Umowę w Wojewodą 
Pomorskim Dariuszem Drelichem podpisali: Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa oraz Dyrektor Finansowy Powia-
towego Centrum Zdrowia w Kartuzach Edyta Darwicka. 
Karetka niebawem dołączy do floty pojazdów Zespołu 
Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Kartuzach. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Jak podkreślił Starosta Kartuski Bogdan Łapa: To dla mnie 
wielka radość, że ambulans trafi właśnie do kartuskiego 
szpitala i będzie służyć w ratownictwie medycznym na-
szym pacjentom. Mam nadzieję, że sukcesywna wymiana 
taboru pozwoli lepiej pracować ratownikom medycznym 
i lekarzom, którzy codziennie niosą pomoc tam, gdzie jest 
potrzebna.
To już kolejny ambulans przekazany na potrzeby kartu-
skiego szpitala. We wrześniu ubiegłego roku dokonano 
zakupu dwóch nowych karetek w ramach projektu opiewa-
jącego na kwotę 1 mln 40 tys. zł.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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- Są to dobre zmiany ku temu, aby 
uczniowie mieli w naszej szkole coraz 
lepsze warunki do osiągania sukcesów, 
pracownia przyczyni się do rozwoju tych 
kompetencji, które są w życiu ważne – 
mówi dyrektor Zespołu Placówek Specjal-
nych w Kartuzach Anna Sikorska i dodaje: 
- Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
pozwala wyposażyć mieszkańców w na-
rzędzia umożliwiające wdrażanie długo-

trwałych i pozytywnych zmian w miejscu, 
w którym żyją.

Z odnowionej sali komputerowej korzysta 
społeczność szkolna placówki tj. 70 uczniów 
i 35 nauczycieli. Umożliwia uczniom odkry-
wanie technologii informatycznych, pobu-
dza zainteresowania, a dodatkowo zwiększa 
motywację do nauki. W pracowni odbywać 
się będą zajęcia przedmiotowe oraz nowa-
torskie wirtualne wycieczki.

Celem programu „WzMOCnij swoje oto-
czenie” jest wyłonienie najlepszych projek-
tów związanych z rozwojem lokalnego życia 
publicznego oraz finansowe wsparcie w ich 
wdrożeniu m. in. w obszarze aktywności 
fizycznej, bezpieczeństwa, edukacji, środo-
wiska naturalnego i zdrowia. Ich beneficjen-
tami są mieszkańcy gmin i powiatów.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach
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Uczniowie już korzystają z nowych 
komputerów

Powiat | Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach doczekał się nowoczesnej pracowni 
komputerowej. Zakup siedmiu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem sfi-
nansowano ze środków pozyskanych w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie” 
zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

PRomocJa KsiążKi BenedyKta 
KaRcZewsKieGo
Powiat | dnia 7 kwietnia br. w Kartuskim muzeum odbyła się promocja książki „Bene-
dykt Karczewski. „dokôzë zebróné”.

Organizatorem wydarzenia był Piotr Kar-
czewski, syn poety wraz z prof. Tadeuszem 
Linknerem, redaktorem tomu wierszy 
i Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. „Dokôzë 
zebróné” zawierają wszystkie utwory znanego 
i nagradzanego twórcy kaszubskiej poezji 
Benedykta Karczewskiego. Na tom złożyły się 
zarówno teksty opublikowane w 15. tomikach 
wierszy oraz dwóch zbiorach przysłów i aneg-
dot, a także kilka wierszy niepublikowanych. 
Na spotkanie przybyli m. in. Wicestarosta 
Kartuski Piotr Fikus, Burmistrz Gminy Kartuzy 
Mieczysław Grzegorz Gołuński, Wójt Sulęczy-
na Bernard Grucza, Wójt Parchowa Andrzej 
Dołębski, wydawca Jarosław Ellwart, Dyrektor 
szkoły w Staniszewie Paweł Pytka, Dyrektor 
SP w Staniszewie i Piotr Smoliński Dyrektor 
MiPBP w Kartuzach.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Informator dla absolwentów 
szkół podstawowych
Powiat | Wielofunkcyjne narzędzie dla uczniów pomoże im w wyborze przyszłej szkoły.

Po raz drugi Powiat Kartuski uruchomił specjal-
ną aplikację, pomocną w wyborze dalszej ścieżki 
kształcenia.

To bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu 
można zdobyć nie tylko informacje o kierunkach 

kształcenia danych szkół, ale również o zawodach czy 
możliwościach dojazdu do danej placówki.

Adres strony z aplikacją:
https://wirtualnypark.pl/informator/
źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Święto kwiatów i krzewów
GMiNa SiERaKowiCE | Na gminnym targowisku w Sierakowicach odbędzie się wielobarwne wydarzenie.

Każdy odwiedzający będzie mógł kupić piękne kwiat-
ki, drzewka i krzewy owocowe oraz krzewy ozdobne, 
sadzonki, cebulki czy nasiona. Zakupów można doko-

nać już 2 maja od godziny 07:00. Wiosna jest idealną 
porą by wprowadzać kwiatowe zmiany w ogródkach 
czy na balkonach. Źródło: UG Sierakowice
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