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PodPisano umowę na budowę sali sPortowej Przy sP w wilanowie – ii etaP
Gmina PrzodKowo | jedną z ważniejszych inwestycji, którą roz-
poczęła Gmina Przodkowo w 2021 roku jest budowa sali sportowej 
z częścią dydaktyczną przy szkole Podstawowej w wilanowie.

W dniu 7 czerwca 2022 roku Wójt 
Gminy Przodkowo dr inż. Andrzej 
Wyrzykowski podpisał umowę 
z firmą Zakład Remontowo – 
Budowlany KRASBUD Ryszard 
Krause, Smętowo Chmieleńskie 
wyłonioną w postępowaniu prze-
targowym.
Uroczyste podpisanie umowy 
odbyło się w obecności Pana 
Michała Malińskiego Przedsta-
wiciela Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Pana Leszka Ryba-
kowskiego – inspektora nadzoru, 
Pani Grażyny Grzenkowskiej 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Wilanowie, Pana Zbigniewa 
Kryszewskiego Radnego Gminy 
Przodkowo, Pani Klaudii Okrój 
Przedstawiciela Rady Rodziców, 
ucznia Krzysztofa Kreft Przed-

stawiciela Samorządu Uczniow-
skiego.
Wartość inwestycji to 4.262.779,97 
zł, a termin wykonania zaplano-
wany został na 2 lipiec 2023 roku.
II etap inwestycji realizowany 
będzie dzięki dofinansowaniu ze 
środków Rządowego Funduszu 
POLSKI ŁAD Program Inwestycji 
Strategicznych, na który gmina 
pozyskała 3.400.000,00 zł.
Wkład gminy wyniesie 862.779,97 zł.
Drugi etap inwestycji będzie 
obejmował roboty budowlane 
wykończeniowe na sali sportowej 
i części dydaktycznej, wykonanie 
wiatrołapu, roboty sanitarne, 
wentylacyjne, elektryczne i tele-
techniczne, instalacje zewnętrz-
ne sanitarne i roboty drogowe.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo

Mieszkanie wspomagane w Kamieni-
cy Królewskiej działa już od 1 kwietnia 
2022 roku. Przeznaczone jest dla pięciu 
mieszkańców. Umiejscowione zostało 
w budynku po dawnym przedszkolu, 

który przeszedł gruntowny remont. 
Wstawione zostały nowe okna i drzwi, 
wymieniona instalacja elektryczna i hy-
draulika. Lokal składa się z pięciu w pełni 
wyposażonych pokoi, salonu z aneksem 

kuchennym, pokoju do rehabilitacji, po-
koju dla opiekuna oraz dwóch łazienek 
z udogodnieniami dla osób niepełno-
sprawnych. W pomieszczeniach zostały 
zlikwidowane bariery architektoniczne, 
a wygodne i praktyczne wyposażenie 
ma zapewnić komfortowe i bezpieczne 
warunki dla mieszkańców. Każde po-
mieszczenie jest zaopatrzone w insta-
lację przyzywową, dzięki której można 
zasygnalizować potrzebę pomocy.

Lokal powstał dzięki wsparciu samo-
rządu województwa pomorskiego.

Inwestycja w Kamienicy Królewskiej 
kosztowała prawie milion złotych. 
Mieszkanie wspomagane powstało 
w ramach projektu Województwa Po-
morskiego – Regionalnego Ośrodka Po-

lityki Społecznej, realizowanego w part-
nerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni 
„Plus” w Wandzinie i Towarzystwem 
Wspierania Potrzebujących „Przystań” 
w Gdańsku pn.

 „Wypracowanie standardu i prze-
prowadzenie pilotażu w zakresie usług 
mieszkalnictwa wspomaganego dla 
osób z niepełnosprawnością fizyczną, 
z uwzględnieniem możliwości finan-
sowania tego rozwiązania”, w ramach 
Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowi-
sku lokalnym Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
współfinansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest wypracowanie 

rozwiązań umożliwiających niezależne 
życie osobom z niepełnosprawnością 
fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od 
opieki instytucjonalnej do opieki świad-
czonej na poziomie lokalnych społecz-
ności.

Prowadzenia mieszkania podjęła się 
fundacja Słoneczne Wzgórza. Oprócz 
mieszkania oferuje ona podopiecznym 
dodatkową rehabilitację i usługi indy-
widualnie dopasowane do potrzeb i po-
tencjału.

Warto podkreślić, że to pierwsza tego 
typu inwestycja w regionie, która po-
wstała dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków GOPS w Sierakowicach.

Mieszkanie wspomagane 
w Kamienicy Królewskiej

GMINA SIERAKOWICE | W dniu 7 czerwca 2022 roku marszałek województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk odwiedził mieszkanie wspomagane w Gminie Sierakowice.
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W tegorocznym rajdzie wzięło udział 60 
uczestników - 3 osobowe zespoły szkolne 
ze wszystkich typów szkół oraz grupy in-
dywidualne.

Zadaniem drużyn było rozwiązanie te-
stu wiedzy o Wybickim, a następnie poko-
nanie trasy pieszej z Dworu Rodziny Wy-
bickich w Sikorzynie do Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie.

Podczas pokonywania trasy, zawodnicy 
odpowiadali na pytania oraz wykonywali 
różnego rodzaju zadania przygotowane 
przez uczniów I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Laureaci:
szkoły podstawowe kl. I-IV:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. •	

Polskich Noblistów w Dretyniu
II miejsce – Zespół Szkół w Parchowie•	
III miejsce - Zespół Kształcenia i Wy-•	
chowania w Szymbarku

szkoły podstawowe kl. V-VIII:
I miejsce – Zespół Szkół w Parchowie•	
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. •	
Polskich Noblistów w Dretyniu
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. •	
Polskich Noblistów w Dretyniu
IV miejsce - Zespół Szkół w Parcho-•	
wie
V miejsce - Szkoła Podstawowa im. •	
Polskich Noblistów w Dretyniu

Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące •	
im. Bojowników o Wolność i Polskość 

Ziemi Bytowskiej w Bytowie
Przyznano również nagrody dla indywi-

dualnych uczestników Rajdu.
Nagrodę główną czyli generalskie epo-

lety - za wykazanie się najlepszą wiedzą - 
zdobyła Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Noblistów w Dretyniu.

-Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w Rajdzie. Zapraszamy do kolejnych 
edycji. - odpowiada Starostwo Powiatowe.

Organizatorzy: Starosta Kartuski, Staro-
sta Kościerski, Wójt Gminy Stężyca, Wójt 
Gminy Nowa Karczma, Zrzeszenie Kaszub-
sko Pomorskie oddział Stężyca, Zrzeszenie 

Kaszubsko Pomorskie Nowa Karczma, 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie, Państwo Maria 
i Leszek Zakrzewscy - Właściciele Dworu 
Rodziny Wybickich w Sikorzynie.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

3 lata działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kobysewie

POWIAT | Decyzją Rady Powiatu Kartuskiego 31 maja 2019 roku powołano Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie, dając tym samym szansę niepeł-
nosprawnym mieszkańcom powiatu na udział w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia.

Z tej okazji 3 czerwca w placówce od-
było się spotkanie integracyjno – in-
formacyjne pod hasłem „Rodzina i Ja”. 
Uczestniczyli w nim Wicestarosta Piotr 
Fikus wraz z Członkiem Zarządu Iwoną 
Formelą. Uroczyste obchody obejmo-
wały zapoznanie się z działalnością ŚDS, 
rodzinne warsztaty, taniec oraz wspólne 
fotografie. Nie zabrakło też życzeń i po-
dziękowań. Było wiele wzruszających 
słów, sympatycznych gestów, co świad-
czy o dobrej atmosferze i wartościach 
społecznych, jakie niesie działanie ŚDS 
w Kobysewie i samej postawie kierownik 
Barbary Hufnagel i pracowników, któ-
rych zaangażowania nie można wymie-
rzyć jedynie godzinami pracy.

-Decyzja Zarządu i Rady Powiatu Kartu-
skiego o wybudowaniu tego obiektu była 
strzałem w dziesiątkę, bo po trzech latach 
działalności Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Kobysewie jest komplet 
podopiecznych. Bardzo nas to cieszy. Ob-
serwując trzy lata działalności ŚDS z satys-
fakcją można stwierdzić, że oferta placówki 
przynosi korzyści dla lokalnego społeczeń-
stwa. Propozycja ta wyszła naprzeciw ocze-
kiwaniom i potrzebom środowiska osób 
niepełnosprawnych. Fakt, że możemy być 
tu dziś razem z wami, jest dla nas wielkim 
zaszczytem. Nie byłoby tu nas dzisiaj, gdy-
by nie serce tej placówki, a jesteście nim 
wy – pani kierownik, pracownicy, rodzice 
i podopieczni. Dzięki wam ten obiekt żyje. 
Zastanawiamy się, czy za kilka lat nie wybu-
dować kolejnego obiektu w Sierakowicach, 
bo na pewno będzie taka potrzeba. Gratu-
lujemy tych trzech lat wspaniałej działalno-
ści placówki i życzymy kolejnych sukcesów 
– życzył wicestarosta Piotr Fikus.

Obecnie Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kobysewie jest drugim domem dla 

32 podopiecznych z pięciu gmin powiatu 
kartuskiego. Nadrzędnym celem jego dzia-
łalności jest integracja podopiecznych z lo-
kalnym środowiskiem. Dzięki uczestnic-
twu w różnorodnych zajęciach nabywają 
nowe umiejętności praktyczne, np. dbało-
ści o wygląd zewnętrzny, treningu kultural-
nego, gospodarowania własnymi środkami 
finansowymi, rehabilitacji ruchowej, zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, treningu umie-
jętności spędzania wolnego czasu.

-Dziękujemy za trzy lata funkcjono-
wania i życzymy kolejnych lat aktywnej 
i prężnej działalności.

Zapraszamy osoby zainteresowane 
wsparciem dziennym dla osób niepełno-
sprawnych do kontaktu pod numerem 
telefonu: 58 304 41 21. - informuje Staro-
stwo Powiatowe.

Źródło : Starostwo Powiatowe 
w Kartuzachfo
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POWIAT | 28 maja 2022 r., w roku Józefa Wybickiego, po raz 17.odbył się Rajd pieszy 
z Józefem Wybickim, czyli wyprawa po generalskie epolety.
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XVII Rajd pieszy z Józefem Wybickim, czyli wyprawa po 
generalskie epolety
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Panie Prezesie, czym właściwie jest Pol-
ska Strefa Inwestycji? 

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy 
instrument wsparcia dla przedsiębiorców 
planujących nowe inwestycje. Jednym 
z jej kluczowych zadań jest przyznawanie 
ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. 
Pomoc udzielana jest firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług, 
niezależnie od wielkości firmy oraz jej 
lokalizacji. Limit pomocy uzależniony 
jest od wysokości wydatków na inwesty-
cje lub kosztów zatrudnienia, położenia 
oraz statusu przedsiębiorstwa – najwięk-
sze wsparcie otrzymują MŚP. Specjalne 
preferencje mają także miasta, tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. Najpro-
ściej ujmując, Polska Strefa Inwestycji, 
pozwala na zwolnienie z podatku docho-
dowego, za każdą wydaną złotówkę na 
inwestycje w produkcję lub świadczenie 
nowoczesnych usług. 

Jaką rolę w tym wszystkim pełni Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna? 

Strefa jest jednym z 14 podmiotów re-
gionalnych, które odpowiedzialne są za 
kompleksową obsługę inwestorów w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. Służymy 
przedsiębiorcom wsparciem na każdym 
etapie realizacji ich projektów, w tym 
pomocą o charakterze konsultacyjno-
doradczym. Współpracujemy z lokalny-
mi władzami, ośrodkami naukowymi, 
instytucjami otoczenia biznesu, aby za-
pewnić odpowiednie wsparcie dla firm. 
Pomagamy w przygotowaniu terenów 
inwestycyjnych i organizacji wszystkich 
niezbędnych kroków prowadzących do 
rozpoczęcia inwestycji. Obecnie mamy 
204 przedsiębiorców, którzy stworzyli 1 
900 miejsc pracy, a nakład inwestycyjny 
osiągnął poziom ponad 6,8 mld zł. 

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. 

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od kosz-
tów nowej inwestycji lub 2-letnich kosz-
tów zatrudnienia nowych pracowników. 
Obecnie ulga dla województwa pomor-
skiego wynosi 30% dla dużych przed-
siębiorstw, 40% dla średnich, a 50% dla 
mikro i małych przedsiębiorstw.

W celu uzyskania wsparcia, poza mini-
malnymi nakładami, inwestor musi rów-
nież spełnić tak zwane kryteria jakościo-
we. Kryteria podzielone zostały na dwie 
grupy. W ramach pierwszej premiowane 
są działania związane z rozwojem gospo-
darczym na przykład rozwój naukowy, 
przynależność do Krajowego Klastra Klu-
czowego, czy posiadanie statusu MMŚP. 
Grupa druga przewiduje punkty za roz-
wój społeczny m.in. oferowanie stabilne-
go zatrudnienia, prowadzenie działalności 
o niskim negatywnym wpływie na środo-
wisko, czy wsparcie rozwoju pracowników 
poprzez podnoszenie kwalifikacji i współ-
pracę ze szkołami branżowymi. 

Dlaczego przedsiębiorca powinien wy-
brać Pomorską Specjalną Strefę Ekono-
miczną? Czym PSSE różni się od innych 
Stref? Co poza zwolnieniem z podatku 
może uzyskać inwestor współpracując 
z PSSE?

Jesteśmy regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej Strefy In-
westycji. Działamy na terenie 226 gmin 
we wschodniej części województwa po-
morskiego i w województwie kujawsko-
pomorskim. W związku z tym, przedsię-
biorstwo, które inwestuje na tym terenie 
i ubiega się o wsparcie, powinno złożyć 
wniosek do naszej Spółki. 

To czym Strefa wyróżnia się od innych 
to między innymi parki naukowo - tech-
nologiczne. Nasz Gdański Park zapewnia 

kompleksowe wsparcie rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz startu-
pów, szczególnie w dziedzinie ICT, bio-
technologii i energetyce. Z kolei Bałtycki 
Port Nowych Technologii zlokalizowany 
na terenie dawnej Stoczni Gdynia tworzy 
ekosystem wspierający przemysł morski. 

Bardzo zależy nam na rozwoju regio-
nu, w którym działamy. Realizacja na-
szych celów przyczynia się nie tylko do 
rozwoju przedsiębiorczości, ale także 
wpływa na jakość życia mieszkańców, 
między innymi dzięki nowym miejscom 
pracy. Powołana przez nas Rada Rozwo-
ju Obszaru Gospodarczego, składająca 
się z przedstawicieli każdego powiatu 
z obszaru PSSE, kształtuje rozwój ekono-
miczny w obu województwach, tworząc 
odpowiednie warunki dla biznesu. 

W celu rozwijania nowoczesnego sys-
temu kształcenia z zakresu robotyzacji 
i automatyzacji w 2019 roku utworzyli-
śmy jeden z pierwszych w Polsce ośrod-
ków, który umożliwia podnoszenie kom-
petencji związanych z automatyką oraz 
robotyką. Ośrodek nosi nazwę Centrum 
Programowania Robotów Przemysło-
wych i zlokalizowany jest w Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicznym. 
CPRP okazało się sukcesem w kształ-
ceniu przyszłej kardy, dlatego w 2022 
roku otrzymało ono wsparcie z Fundacji 
Velux na dalszy rozwój w wysokości 6,5 
mln zł. W ramach dofinansowania po-
wstanie między innymi specjalistyczny 

symulator spawalniczy, doposażone zo-
staną pracownie robotyki oraz druku 3D. 
W ośrodku uczniowie uzyskają wsparcie 
edukacyjne dopasowane do ich indywi-
dualnych potrzeb, dzięki czemu podnio-
są swoje kompetencje i zdobędą nowe 
kwalifikacje z zakresu programowania 
robotów, spawania i druku 3D. Planu-
jemy rozszerzać projekt, obecnie trwają 
prace nad otwarciem filii CPRP w Gru-
dziądzu oraz we Włocławku. 

Podejmuje także działania wspierają-
ce rozwój zielonej gospodarki. W 2021 
roku rozpoczeliśmy przygotowania do 
własnych inwestycji w budowę trzech 
farm fotowoltaicznych. Energia w nich 

wyprodukowana zostanie zaoferowana 
strefowym inwestorom oraz skonsumo-
wana w obiektach Gdańskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego. W dwóch 
z nich Spółka uzyskała decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 
w jednej czeka na zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zainteresowanych zieloną energią in-
westorów nie brakuje, jeden z projektów 
realizowany jest w celu odsprzedaży ca-
łości wyprodukowanej energii elektrycz-
nej jednemu z największych inwestorów 
PSSE z branży produktów budowlanych. 
Drugi projekt będzie przeznaczony dla 
inwestora z branży elektrycznej. W obu 
przypadkach głównym celem nabyw-
ców jest pozyskanie zielonej energii do 
procesów produkcyjnych i tym samym 
redukcja tzw. Śladu węglowego. Trzeci 
projekt realizowany jest na własne po-
trzeby Spółki w celu zasilenia kompleksu 
budynków Gdańskiego Parku Naukowo 
– Technologicznego. W tym roku uru-
chomiliśmy także instalację fotowolta-
iczną na dachu GPN-T. 

Podsumowując inwestor, który chce 
dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji 
nie tylko otrzymuje pomoc w postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego. 
Może skorzystać ze wsparcia naszych 
ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Oferujemy sze-
reg spotkań, konferencji, szkoleń, które 
mają na celu nie tylko edukację bizneso-
wą, ale także sprzyjają budowaniu relacji 
biznesowych. Strefa posiada także nie-
ruchomości, które oferuje potencjalnym 
inwestorom, a w razie potrzeby pomaga 
wyszukać działkę dostosowaną pod wy-
magania przedsiębiorstwa. 

Ulgi podatkowe na 
realizację nowych 
inwestycji
Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia, dzięki któremu przedsiębior-
cy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
prawnych lub fizycznych. O tym, jak otrzymać wsparcie oraz jak ubiegać się 
o wydanie decyzji pytamy Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Przemysława Sztanderę.
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31 maja w Szkole Podstawowej w Bani-
nie Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz 
z Wicestarostą Piotrem Fikusem oraz 
Członkiem Zarządu Powiatu Kartuskiego 
Andrzejem Leykiem odebrali promesy 
na udzielenie dofinansowania Powiato-
wi Kartuskiemu w łącznej kwocie 14 107 
542,90 zł. z II naboru Programu Inwesty-
cji Strategicznych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Promesy wręczyli: 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury oraz Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej Marcin Horała oraz 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Powiat Kartuski uzyskał ogromne 
wsparcie w wysokości 9 870 994,37 zł 
na budowę hali widowiskowo-sportowej 
na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Żukowie i Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żukowie oraz kwotę 
4 236 548,53 zł na budowę łącznika z salą 
sportową wraz z zapleczem i salami.

Hala sportowa będzie wykorzystywa-
na do prowadzania zajęć wychowania 
fizycznego w ramach godzin lekcyjnych 
oraz zajęć pozalekcyjnych, a dodatkowo 
będą organizowane z niej imprezy śro-
dowiskowe o charakterze rekreacyjnym 
czy wydarzenia widowiskowo-estrado-
we. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, związanych z korzysta-

niem z obiektów sportowych, które służą 
wypoczynkowi, rekreacji oraz stanowią 
miejsce spędzania wolnego czasu.

Jak powiedział Starosta Kartuski Bog-
dan Łapa: Realizacja tego jakże potrzeb-
nego projektu niewątpliwie poprawi 
jakość i dostępność do infrastruktury 
sportowej naszym mieszkańcom.

Projektowana hala będzie obiektem 
parterowym o wymiarach 27,84 x 44,94 
m, połączonym północną ścianą szczy-
tową z nowym łącznikiem (budowa łącz-
nika – etap I). Trybuna w hali sportowej 
pomieści 200 osób. Sama hala połączona 
będzie ze szkołami łącznikiem, który do-
datkowo będzie zawierał pomieszczenia 
o charakterze edukacyjnym na potrzeby 
szkół. Zakłada się utworzenie komuni-
kacji wraz z klatką schodową, szatnią, 
pomieszczeniami edukacyjnymi i wie-
lofunkcyjnymi. Łącznik o wymiarach 
17,74 x 21,37 m będzie posiadał 4 kon-
dygnacje. 

Szacunkowa wartość inwestycji to pra-
wie 16 mln zł.

Łącznie, powiat kartuski i gminy wcho-
dzące w jego skład otrzymali - z II edycji 
Rządowego Funduszu Polski Ład - 98 
688 155,23 zł dofinansowania.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Kolejne 
ogromne 
środki trafią 
do Powiatu 
Kartuskiego
POWIAT | Zostaną one przeznaczone m.in. na budowy hal 
sportowych. Zapewnią one mieszkańcom i uczniom nowe 
miejsce do sportu i rekreacji.
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Wielofunkcyjne Centrum Kultury 
z dużym dofinansowaniem

ReKlama U/2022/PR-media-Group/PR

-Mamy niebywałą przyjemność po-
informowania Państwa, że projekt pn. 
„Budowa Wielofunkcyjnego Centrum 
Kultury”, został wysoko oceniony przez 
Komisję konkursową drugiej edycji 
Program Inwestycji Strategicznych re-
alizowanego ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład i uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 15 978 00,00 zł. Jest 
to najwyższe kwotowo dofinansowane ze 
środków programu „Polski Ład” udzielo-
ne JST Powiatu Kartuskiego. - informuje 
Urząd Gminy.

Wymieniona wyżej inwestycja zloka-
lizowana będzie na działkach 234/10 
i 231/5 w Sierakowicach (naprzeciw Am-
fiteatru „Szerokowidz” przy. ul. Przed-
szkolnej) i obejmuje zakresem budowę 
obiektu kubaturowego (15 780 m3) z za-
kresu infrastruktury kultury wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu. Budynek 
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, po-
siadać będzie 3 kondygnacje nadziemne 
(parter, piętro, poddasze techniczne), 
jedną kondygnacje podziemną (obiekt 

będzie częściowo podpiwniczony), trzy 
klatki schodowe, jeden szyb windy. Układ 
ścian nośnych mieszany. Budynek będzie 
posiadał formę prostokąta o maksymal-
nych wymiarach 29,40m (szerokość) x 
53,68m (długość).

Budynek zostanie wykonany z żelbetu 
oraz bloczków silikatowych, stropy wyle-
wane żelbetowe, posadowione na ławach 
fundamentowych. Fasada w oparciu 
o okładzinę z blachy aluminiowej oraz 
okładziny ceramiczne. Pokrycie dachu 

blachą aluminiową na pełnym deskowa-
niu (blacha na rąbek).

Główne pomieszczenia kompleksu 
związane z funkcją kulturową obiektu tj. 
sala widowiskowa oraz scena wraz zaple-
czem, foyer, hol wejściowy z szatnią oraz 
pomieszczenia cateringu znajdować się 
będą na parterze.

Ze względu na charakter inwestycji no-
wowybudowany obiekt wykorzystywana 
będzie do różnego rodzaju wydarzeń kul-
turalnych m.in.: przedstawień teatralnych, 

koncertów, kabaretów, sympozjów, werni-
saży oraz jako kino, itd. Sala widowiskowa 
będzie w stanie pomieścić od 250 (uroczy-
stości z miejscami siedzącymi) do 280 osób 
(uroczystości bez miejsc siedzących).

Wartość kosztorysowa przedmiotowej 
inwestycji wyniesie ok. 20 000 000,00 zł. 
Gmina planuje wyłonić wykonawcę naj-
później do jesieni 2022 r. Przewidywany 
termin realizacji - koniec 2023 r.

źródło: UG Sierakowice
insp. Błażej Recław,

GMINA SIERAKOWICE | Gmina Sierakowice nie ustaje w staraniach o poprawę jakości infrastruktury publicznej w naszej Małej Ojczyźnie.
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nowa droGa
Gmina PrzodKowo | 6 czerwca ruszyły prace na ulicy Parkowej w tokarach.

W dniu 1 czerwca w sali konferencyjnej urzędu 
gminy podpisano umowę z Firmą Usługowo - 
Budowlaną SY-BUD Rafał Sypion z Pomieczy-
na, wyłonioną w postępowaniu przetargowym. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie 600 m2 
odcinka drogi z kostki betonowej w terminie 
30 dni. Wartość inwestycji to 256 074 złotych.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo

ReKlama U/2022/PR-media-Group/PR

Tego dnia odbyła się XLI sesja Rady 
Powiatu Kartuskiego, podczas której 
jednomyślnie udzielono Zarządowi Po-
wiatu Kartuskiego wotum zaufania oraz 
absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za rok 2021.

Radni Powiatu Kartuskiego jednogło-
śnie udzielili wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Kartuskiego oraz udzielił abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021 r. Starosta Bogdan Łapa podkreślił, 
że był to rok istotny pod względem in-
westycji.

- Wszystkie dziedziny „życia powiato-
wego” zostały zrealizowane, a niektóre 
są w toku. Progres jest wielki, jeśli cho-
dzi o drogi. Najważniejszą z tych drogo-
wych była budowa wiaduktu nad torami 
w Niestępowie. Kosztowała ponad 4 mln 
zł, a wykonano ją w ciągu 6 miesięcy. 
Udało się także wybudować halę wido-
wiskowo-sportową przy Zespole Szkół 
w Przodkowie.

2021 rok obfitował w inwestycje: roz-
poczęto rozbudowę drogi powiatowej na 
odcinku Stężyca-Gołubie, wybudowano 
chodniki i ścieżki rowerowe w Tuchomiu, 
Kobysewie, Mirachowie, Bączu, Kiełpi-
nie, Niestępowie, Leźnie i Przodkowie, 
powstała jakże potrzebna centralna ste-
rylizatornia w szpitalu powiatowym oraz 
zakupiono dwa nowe ambulanse.

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 
2021 został uchwalony przez Radę 
Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr 
XXV/234/2020 11 grudnia 2020 roku.

Dochody i wydatki ustalono na pozio-
mie 161,2 mln zł, natomiast przychody 

i rozchody w wysokości 4,5 mln złotych 
z przeznaczeniem na spłatę pożyczek 
oraz wykup papierów wartościowych.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom 
i tak do 31 grudnia 2021 roku dochody po 
stronie planu wzrosły o kwotę 36 649 358 
zł i wyniosły 197 849 358 zł., natomiast 
dochody zostały wykonane na poziomie 
101% planu i stanowiły kwotę 199 641 
842,32 zł. Plan wydatków po zmianach 
wzrósł o 46 713 218 zł i wyniósł 207 913 
218 zł. Natomiast wykonanie wydatków 
stanowi 85 % planu i wynosi 176 960 

248,78 zł. W wyniku oszczędnego wydat-
kowania środków oraz pozyskania dodat-
kowych dochodów wolne środki wyniosły 
22 681 593,54 zł., w tym: środki z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( 
drogi ) – 4 454 940 zł , środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 ( przebudo-
wa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejo-
nowym w Kartuzach ) – 8 000 000 zł oraz 
środki z Ministerstwa Finansów z tytułu 
uzupełnienia subwencji ogólnej niewyko-
rzystane w roku 2021 a przesunięte na rok 
2022 w wysokości 6 501 432 zł.

Dodatkowo, za rok 2021 Powiat uzyskał 
wolne środki w kwocie 32 745 453,59 
zł, które zostały włączone do budżetu 
w roku 2022.

W budżecie Powiatu Kartuskiego 
w 2021 roku zaplanowano wydatki zwią-
zane z poszczególnymi remontami na 
kwotę 11 582 694 zł z czego wykonano 11 
525 313,50 złtj. 100 %. Natomiast wydat-
ki związane z poszczególnymi inwesty-
cjami zaplanowano na kwotę 38 152 371 
zł z czego wykonano 20 151 781,36 zł tj. 
53 %.w Ogółem remonty i inwestycje sta-

nowiły razem 18 % wydatków tj. 31 677 
094,86 zł.            Ponadto w 2021 roku Po-
wiat pozyskał 11 113 698,93 zł środków 
zewnętrznych.

Podczas sesji absolutoryjnej przed-
stawiony został również Raport o sta-
nie powiatu za ubiegły rok. Ambitnie 
wykonany rok 2021 ma wpływ na kon-
tynuację i nowe przedsięwzięcia roz-
wojowe, prowadzone w obecnym roku 
budżetowym.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach

Jednomyślne absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Kartuskiego

POWIAT | 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto 
lokalnej społeczności, mieszkańców gmin, powiatów oraz województw.
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Dnia 8 czerwca br. odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Wicestarosty Powiatu Kartuskiego Piotra Fikusa oraz Członka 
Zarządu Andrzeja Leyka z Ministrem Piotrem Müllerem. Na spotkaniu 
omówiono zakres szerszej współpracy Rządu i Samorządu, a dotyczącej 
możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe, rozbudowę 
Szpitala Powiatowego w Kartuzach oraz Kartuskiego Hospicjum.

Źródło: Straostwo Powiatowe w Kartuzach
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Robocze spotkanie 
w Warszawie
POWIAT | Środki zewnętrzne to priorytet dla Zarządu Powiatu Kartuskiego.

-Gmina Sierakowice ma wielką przyjem-
ność poinformować, że dnia 30.05.2022 r. 
podpisana została umowa o roboty bu-
dowlane dotyczącą Rozbudowy i przebu-
dowy Szkoły Podstawowej w miejscowości 
Jelonko o salę gimnastyczną z zapleczem 
socjalnym oraz adaptację pomieszczeń 
na dwie sale dydaktyczne. - odpowiada 
Urząd Gminy.

Dnia 05.04.2022 r. Gmina Sierakowi-
ce wszczęła postępowanie o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych, w trybie pod-
stawowym (z możliwością negocjacji), 
na wykonanie wyżej wspomnianego 
zadania inwestycyjnego. W terminie 
składania ofert wpłynęły 3 ważne ofer-
ty. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła 

firma Przedsiębiorstwo Budowlane WA-
LASZKOWSKI Sp. z o.o. z Leszna, która 
zaoferowała wykonanie działa za kwotę 5 
432 413,44 zł, w terminie do 29.05.2023 r. 
Firma PB Walaszkowski Sp. z o.o. zaofe-
rowała również 60 miesięczną gwaran-
cję na wykonane roboty i zamontowane 
urządzenia. Zakres inwestycji obejmuje 
rozbudowę Szkoły Podstawowej w miej-
scowości Jelonko o pełnowymiarową 
wielofunkcyjną salę gimnastyczną o wy-
miarach 24x20 m wraz z trybunami na 
ok. 100 osób oraz zaplecze socjalno-sa-
nitarne wraz z łącznikiem powstałym 
w wyniku częściowej rozbiórki, rozbu-
dowy i przebudowy części parterowej 
budynku, funkcjonalnie połączonym 
z istniejącym budynkiem szkoły. Plano-
wany obiekt będzie pełnił przede wszyst-
kim funkcję szkolnej wielofunkcyjnej 
sali gimnastycznej, gdzie prowadzone 
będą zajęcia wychowania fizycznego oraz 
funkcję dydaktyczną (w związku z lo-
kalizacją tamże sal lekcyjnych). Ponad-
to, obiekt będzie udostępniany klubom 
sportowym i innym zorganizowanym 
grupom po godzinach lekcyjnych celem 
rekreacyjnego uprawiania różnych dys-
cyplin sportu.

Zestawienie powierzchni oraz charakte-
rystyczne dane dotyczące zadania:

— powierzchnia zabudowy budynku 
szkoły: 416,00 m²,

— powierzchnia zabudowy sali gimna-
stycznej: 521,63 m²,

— powierzchnia użytkowa sali gimna-
stycznej: 656,27 m²,

— kubatura sali gimnastycznej: 4970,00 m³,
— wysokość: ok. 11,35 m,
— szerokość elewacji frontowej: ok. 51,95 m.
Przedmiotowe zadanie jest bardzo ocze-

kiwanym, przez lokalną społeczność, 

przedsięwzięciem inwestycyjnym, które 
znacząco wpłynie na poprawę jakości 
życia na obszarach wiejskich. Mamy na-
dzieję. ze realizacja inwestycji wpłynie 
na zwiększenie zainteresowania upra-
wianiem sportu i spopularyzuje aktywny 
tryb życia, nie tylko wśród najmłodszych, 
mieszkańców Gminy.

Przedmiotowa inwestycja objęta jest 
wsparciem ze środków Rządowego Pro-
gramu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych.

Źródło: UG Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa szkoły 
podstawowej w Jelonku

GMINA SIERAKOWICE | Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowana sala gimnastyczna 
wraz z trybunami i zapleczem sanitarnym.
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Gmina PrzodKowo | w dniu 8 czerwca dokonano komisyjnego odbioru inwestycji polega-
jącej na budowie garażu wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie osP w tokarach.

W ramach przedsięwzięcia dobudowano 
do istniejącego budynku Remizy garaż 
jednostanowiskowy o powierzchni 80 m 
2 wraz z wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego 
ogrzewania zasilanego z kotła gazowego 
i instalacji odgromowej. Wykonano również 
prace związane z zagospodarowaniem 
terenu polegające na utwardzeniu kostką 
betonową gr. 8 cm placu przy budynku 
Remizy o powierzchni 25 m 2 oraz wyko-
nano nowe ogrodzenie z siatki z furtką 
i bramą o powierzchni 30 m 2. Dodatkowo 
w ramach przedsięwzięcia zakupiono nowe 

urządzenia na plac zabaw.
Inwestycja której łączny koszt wyno-
si 399 100 zł uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 400 000 złotych ze środków 
Rządowego programu Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin, w których funkcjono-
wały PGR-y.
Inwestycja przyczyni się do zwiększe-
nia mobilności i gotowości jednostki do 
uczestnictwa w akcjach pożarniczo-ra-
towniczych jak również poprawie ulegną 
w warunki dla rozwoju integracji lokalnej 
społeczności.
Źródło: UG Przodkowo

fot. UG Przodkowo
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Mimo wielu trudności, udało się po-
konać wszelkie „Bariery”, które opóź-
niły budowę, tak bardzo potrzebnego 
i koniecznego odcinka chodnika. Wi-
cestarosta Kartuski Piotr Fikus bardzo 
przeprasza za opóźnienia i utrudnienia 
związane z budową tego chodnika. Bu-
dowę chodnika realizuje Firma Viabet 
Sp. zo.o. Planowane zakończenie budo-
wy chodnika - 09.07.2022 roku. Budo-
wę chodnika Powiat Kartuski realizuje 
wspólnie z Burmistrzem Gminy Żukowo 
Wojciechem Kankowskim, udział przy 

finansowaniu, to 50% Powiat, 50% 
Gmina Żukowo. Koszt budowy 250 mb 
chodnika to kwota 320 tys. zł.

Również GDDKiA realizuje budowę 
chodnika przy Drodze Krajowej nr 20 
w miejscowości Tuchom, Gmina Żuko-
wo. Na spotkaniu z Ministrem Marcinem 
Horałą, które odbyło się 25 kwietnia br. 
Wicestarosta Powiatu Kartuskiego Piotr 
Fikus zwrócił się m.in. z wnioskiem 
o zwiększenie środków z Ministerstwa In-
frastruktury na budowę chodnika w Tu-
chomiu. Pomimo 3 nierostrzygniętych 

przetargów, gdyż kwota przeznaczona na 
budowę chodnika wynosiła 194 308 zł, 
Ministerstwo Infrastruktury zdecydowa-
ło o zwiększenie kwoty do 335 626 zł, co 
wpłynęło na wybór oferenta. Firma LARO 
S.C. wybuduje ten chodnik za w/w kwotę 
w ciągu 5 miesięcy. Do końca październi-
ka br. chodnik zostanie wybudowany.

Budowa w/w chodników znacząco 
przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa Mieszkańców Powiatu Kartuskiego.

Źródło: Starostwo powiatowe 
w Kartuzach fo
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Budowa chodników w Pępowie oraz 
Tuchomiu rozpoczęta

POWIAT | Po długim oczekiwaniu mieszkańców Sołectwa Pępowo w Gminie Żukowo, Powiat 
Kartuski rozpoczął budowę chodnika przy drodze powiatowej.

dzień dziecKa dla 
PodoPiecznych 
oddziału rehabilitacji 
dziecięcej w dzierżążnie
Powiat | 1 czerwca obchodzimy międzynarodowy 
dzień dziecka. z tej okazji na zaproszenie Prezes 
zarządu szpitala specjalistycznego w Kościerzynie 
marzeny mrozek starosta Kartuski bogdan łapa od-
wiedził dzieci przebywające na oddziale rehabilitacji 
dziecięcej w dzierżążnie.

Dzieci zostały obdarowane upominkami oraz otrzymały 
życzenia uśmiechu i spełnienia wszystkich pragnień.
-Wspólnie zadbaliśmy o to, aby był to wyjątkowy dzień tak-
że dla nich, pomimo tego, że przebywają poza rodzinnym 
domem. Wszystkim dzieciom - tym małym i tym większym, 
w dniu Waszego święta z całego serca życzę beztroskich 
dni i lat, pełnych radości, miłości, pozytywnej energii 
i spontaniczności – życzył Starosta Kartuski Bogdan Łapa.
W wydarzeniu wzięli udział: Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cichoń, Burmistrz 
Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz przedstawicie-
le Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.
Podczas uroczystości otwarto wyczekiwany przez małych 
podopiecznych plac zabaw.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Komisja europejska zatwierdzi-
ła Krajowy Plan odbudowy, czy 
to dobra wiadomość?

Zanim odpowiem, to ważne przy-
pomnienie. Po pierwsze zatwier-
dzenie planu nie oznacza wypłaty 
pieniędzy, których uruchomienie 
obwarowane jest realizacją tzw. 
kamieni milowych, a więc przywró-
ceniem praworządności w Polsce. 
Po drugie środki, które napędzają 
już teraz gospodarki krajów UE, 
w Polsce zostaną uruchomione 
z dużym opóźnieniem i będziemy 
mieli mniej czasu na ich wydanie, 
co na pewno wpłynie negatywnie 
na efektywność projektów. Nale-
ży również wspomnieć, że Polska 
już utraciła możliwość uzyskania 
zaliczki 4 mld Euro, o którą można 
było się ubiegać w 2021 r. Konflikt 
rządu Zjednoczonej Prawicy z UE 
naprawdę dużo nas kosztował, bo 
musimy do powyższego rachun-
ku doliczyć niemal miliard złotych 
kary nałożonej przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 

wróćmy zatem do pytania: 
czy takim razie to dobra wido-
mość?

Oczywiście, że tak i trzeba się 
cieszyć z tego, że Komisja Euro-
pejska chce odblokowa

 te środki, bo - parafrazując byłą 
premier - te pieniądze się Polkom 
i Polakom należą. Niezrozumiały 
jest natomiast upór rządu w tej 
sprawie, bo 36 mld Euro na rozwój 
to niebagatelna kwota dla kraju, 
który zmaga się z poważnym kry-
zysem. Są to przede wszystkim 
pieniądze dla przedsiębiorców, 
których możliwości inwestycyj-
ne zostały mocno ograniczone 
przez kryzys i drenujący finanse 
firm tzw. Polski Ład. To również 
niebagatelne pieniądze dla samo-
rządów, które zmagają się z po-
ważnym ubytkiem w dochodach. 
Przypomnę, że nasza prognoza 
przewiduje, że Polski Ład pozbawi 
tylko pomorskie samorządy około 
2 miliardów dochodów rocznie. 
Z drugiej strony inflacja i rosnące 
koszty energii i usług powodują, 
że wyraźnie zahamowały inwe-
stycje w samorządach, a niektóre 
mają problem ze sfinansowaniem 
zadań własnych.

Przecież rząd uruchomił spe-
cjalny program skierowany do 
samorządów.

Owszem, ale podkreślmy dobit-
nie – rząd najpierw ubezwłasno-

wolnił samorządy zabierając im 
pieniądze z dochodów własnych 
(którymi mogły rozporządzać 
zgodnie z lokalnymi priorytetami), 
a teraz rozdaje środki „znaczone”, 
w dodatku zaciągnięte na kredyt. 
W przypadku naszego regionu 
ubytek obliczany na ponad 2 mi-
liardy złotych zrekompensowano 
pieniędzmi z kredytu w kwocie 
1,5 miliarda złotych. W innych re-
gionach jest podobnie. Co gorsza 
wiele samorządów po pierwszej 
edycji konkursu ogłosiło prze-
targi, w których proponowane 
dziś ceny są znacznie wyższe od 
szacowanych. Te samorządy mają 
teraz problem z zabezpieczeniem 
wkładu, bo nie posiadają wystar-
czających środków własnych. 
Koło ratunkowe rzucone przez 
rząd może dla wielu okazać się 
kołem z betonu. 

to znaczy, że program który 
ma umożliwiać samorządom 
inwestowanie nie spełnia tego 
zadania?

Dużo bardziej proinwestycyjnie 
zadziałałoby nie zabieranie do-
chodów samorządom niż tworze-
nie kredytowanych programów, 
których zasady powodują wzrost 
kosztów inwestycji. Zresztą nie 
jest to pierwszy nieudany pro-
gram rządowy mający „pobudzić 
gospodarkę” (wszyscy znamy 
chociażby Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych). Tymczasem 
mamy spadek inwestycji w relacji 
do PKB (16,6% w 2021 – W 2015 
r. było to 20,1%) i to w momencie 
kiedy średnia unijna rośnie. Zda-
je się więc, że osławione rządo-
we programy nie działają. Więcej 
- cała polityka rządu prowadzi 
nas do coraz głębszego kryzysu, 
a skończyć może się recesją. 

rząd za kryzys obwinia wojnę 
i covid.

Bądźmy poważni. Oczywiście 
za część efektu inflacyjnego od-
powiada tocząca się wojna, ale 
rosnącą dynamicznie inflację 
mieliśmy już na przełomie 2019 
i 2020 roku, czyli przed pande-
mią. A jej przyczyną były wydatki 
i zła polityka makroekonomiczna 
rządu. Kolejne kryzysy tylko infla-
cję wzmocniły, a obecnie jest ona 
tak wysoka, że w całości pożera 
podwyżki pensji, zaś różnica po-
między pensją nominalną i realną 
rośnie. Polskie społeczeństwo 
ubożeje i nie zmienią tego kolej-

ne dodruki pieniędzy i „dosypy-
wanie” ich w różne miejsca. Co 
gorsza lawinowo rośnie dług pań-
stwa, który spłacać będą kolejne 
pokolenia. 

jest aż tak źle?
Niestety, dzisiaj wszyscy płaci-

my rachunek za rządy PiS. Płacą 
go szpitale w coraz wyższych 
kosztach funkcjonowania, samo-
rządy borykające się z realizacją 
własnych zadań, wyśmiewani 
przez rząd przedsiębiorcy w co-
raz wyższych obciążeniach fiskal-
nych, kredytobiorcy w wyższych 
ratach za zakup wymarzonego 
mieszkania, czy młode małżeń-
stwa chcące kupić mieszkanie, 
które nie mogą tego zrobić ze 
względu na drastyczną obniż-
kę zdolności kredytowej. Płacą 
wszyscy i na każdym kroku. 

nie ma na to jakiejś recepty?
Zdaniem ekonomistów jest kilka. 

Jedną z nich jest polepszenie re-
lacji w UE oraz odmrożenie środ-
ków unijnych, o którym rozma-
wialiśmy na początku, a co może 
stanowić osłonę dla rosnących 
kosztów realizowanych inwesty-
cji. Nie tylko KPO, ale uruchomie-
nie pieniędzy w ramach nowego 
budżetu z pewnością da silny 
impuls inwestycyjny i rozwojowy. 
Jest to tym bardziej ważne, że 
Unia kładzie nacisk na inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz 
jej oszczędzanie, czy ekologiczny 
transport publiczny. Ma to nieba-
gatelne znaczenie nie tylko dla 
naszego środowiska naturalnego 
ale również jest ważne w obliczu 
toczącej się wojny i wyzwań ener-
getycznych z tym związanych. 
Potrzebujemy również stabilne-
go i przewidywalnego systemu 
podatkowego oraz wiarygodnej 
polityki makroekonomicznej, za-
równo fiskalnej jak i pieniężnej. 
Dzisiaj Prezes NBP, jednej z naj-
ważniejszych instytucji Państwa 
Polskiego jest obiektem kpin 
i osobą niewiarygodną, a przepi-
sy podatkowe zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Wybór Adama 
Glapińskiego na drugą kadencję 
nie jest niestety dobrym progno-
stykiem na przyszłość.

rząd jednak zapowiada kolejne 
programy socjalne…

To zdaje się jest jedyna oferta 
tego rządu, która niestety przy-
nosi mieszkańcom coraz mniejsze 

korzyści. Przy tak dużej inflacji 
kolejne transfery finansowe mają 
coraz mniejsze znaczenie, bo nie 
rozwiązują źródła problemu, któ-
rym jest drożyzna. Można powie-
dzieć, że rząd chce zasypywać 
problem coraz większą ilością, 
coraz mniej wartego pieniądza. 
To prosta droga do hiperinfla-
cji, którą mieliśmy w latach 90. 
ubiegłego wieku. Warto również 
pamiętać, że w ostatecznym ra-
chunku najwięcej na inflacji za-
wsze tracą grupy najsłabsze, te 
które rząd rzekomo chce chronić. 
Właściwie trudno znaleźć obszar 
naszego państwa, który ten rząd 
uporządkował.

to znaczy?
Narastają nierozwiązane pro-

blemy w obszarze bezpieczeń-
stwa energetycznego. Rząd nie 
dość, że zahamował rozwój zie-
lonej energii, to doprowadził do 
gigantycznego marnotrawstwa 
przy budowie bloku energetycz-
nego w Ostrołęce – bezpowrotnie 
utracono 1,3 mld złotych. Rząd 
sprzedaje majątek niezwykle do-
chodowej Grupy Lotos, w dodat-
ku za małe pieniądze i w momen-
cie, kiedy w Ukrainie trwa wojna, 
co wydaje się wprost działaniem 
antypolskim. Narastają problemy 

w służbie zdrowia, psychiatria 
a w szczególności dziecięca leży 
na łopatkach i nawet nasze wysił-
ki mogą okazać się niewystarcza-
jące w obliczu kryzysu i bierności 
rządu. Mamy do czynienia z kry-
zysem demograficznym i tylko 
cztery polskie województwa, 
w tym pomorskie, się nie wylud-
niają. O polskim systemie eduka-
cji, kondycji zawodu nauczyciela 
nie ma nawet co wspominać, bo 
razem z ministrem edukacji tkwi-
my w XIX wieku.

dosyć ponura konstatacja…
Ale prawdziwa. Nie jest jednak 

tak, że sytuacja jest bez wyjścia. 
Dzisiaj Polska nie jest odporna 
na kryzysy, a trudno nie odnieść 
wrażenia, że obecny rząd do tych 
globalnych dorzuca własne – cho-
ciażby nikomu niepotrzebny kry-
zys w relacjach z Unią Europej-
ską. W wielu obszarach państwo 
polskie potrzebuje uporządkowa-
nia i impulsów rozwojowych. Po-
trzebuje tego i Polska powiatowa 
i metropolia. Trzeba dać nadzieję 
na to, że Polska może być nowo-
czesnym, demokratycznym pań-
stwem, w którym dbamy o śro-
dowisko naturalne i dostrzegamy 
wszystkich obywateli, w szcze-
gólności tych wykluczonych.

fo
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Krajowy Plan Odbudowy, czyli rząd rzuca 
koło ratunkowe. Z betonu.

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.
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To już jego dziesiąta edycja, a biorą w nim udział 
matematycznie uzdolnieni uczniowie szkół ponad-
podstawowych z pięciu powiatów partnerskich tj. 
kartuskiego, łowickiego, poznańskiego, świdnickiego, 
tatrzańskiego. W tym roku organizatorem finału był 
Powiat Kartuski pod honorowym patronatem Staro-
sty Kartuskiego Bogdana Łapy. Ideą Konkursu prócz 
rozwijania i pogłębiania zainteresowań matematycz-
nych jest przede wszystkim integracja i wymiana do-
świadczeń.

Konkurs był 2-etapowy i tak, jak miało to miejsce 
podczas poprzednich edycji, cieszył się wielkim zain-
teresowaniem. Aby wziąć udział w etapie międzypo-
wiatowym uczniowie musieli pokonać swoich rywali 
na szczeblu powiatowym. Zwycięzcami kartuskiego 
etapu zostali:

I miejsce – Szymon Koszałka, uczeń ZSO w Kar-•	
tuzach
II miejsce – Mateusz Formela, uczeń ZSO w Kar-•	
tuzach
III miejsce – Jakub Bronk, uczeń ZSO w Kartuzach•	
IV miejsce – Szymon Górlikowski, uczeń ZSP •	
w Sierakowicach

Opiekunem i koordynatorem etapu powiatowego 
i międzypowiatowego była nauczycielka ZSO w Kar-
tuzach pani Karolina Laskowska-Treder.

Finał konkursu, w każdym roku szkolnym organi-
zowany jest przez inny zaprzyjaźniony powiat. Or-
ganizacja tegorocznej edycji przypadła Powiatowi 
Kartuskiemu i odbyła się w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Kartuzach. Finał Konkursu trady-

cyjne podzielono na 2 różne części: indywidualną - 
w pierwszym dniu i grupową – w drugim.

2 czerwca 2022 roku odbył się finał indywidualny, 
którego laureatami zostali:

I miejsce – Adrian Bętkowski (powiat świdnicki)•	
II miejsce – Dawid Kruk (powiat świdnicki)•	
III miejsce – Szymon Koszałka (powiat kartuski), •	
Lidia Leja (powiat tatrzański)

3 czerwca 2022 roku o zwycięstwo w konkursie wal-
czyły czteroosobowe drużyny. W tych matematycz-
nych rozgrywkach zwyciężyli:

I miejsce – drużyna powiatu świdnickiego•	
II miejsce – drużyna powiatu tatrzańskiego•	
III miejsce – drużyna powiatu kartuskiego•	

Podczas trzydniowej wizyty młodzież uczestni-
cząca w zmaganiach konkursowych mogła się lepiej 
poznać i zaprzyjaźnić, spędzając wspólnie czas na 
zwiedzaniu okolicy. Podczas wycieczki do Gdańska, 
uczestnicy mieli okazję wypłynąć w rejs po Motławie, 
zobaczyć Westerplatte oraz Starówkę Gdańska.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali zestawy 
regionalnych pamiątek.  Nagrody laureatom 
wręczył Wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultu-
ry i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
Wojciech Okroj. Nauczycielom matematyki, którzy 
pracowali w komisji konkursowej zostały wręczone 
podziękowania.

-Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i życzymy po-
wodzenia w kolejnych edycjach konkursu! - informu-
je Starostwo Powiatowe.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach fo
t. 
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Finał X Międzypowiatowego 
Konkursu Matematycznego

POWIAT | 2- 3 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach odbył się finał X Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego.

starosta KartusKi boGdan łaPa został 
uhonorowany naGrodą orły wProst
Powiat | orły wprost to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regio-
nów oraz przedstawicieli nauki, medycyny i działaczy społecznych.

To nagroda dla tych, którzy wnoszą 
szczególny wkład w rozwój gospodarki, 
regionu oraz kraju. Którzy na co dzień 
dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wiel-
kich dziełach i czynach, ale w drobnych 
z pozoru decyzjach i działaniach, które 
w codziennych zmaganiach tworzą kształt 
dzisiejszej Polski.

Starosta Kartuski Bogdan Łapa został 
uhonorowany Nagrodą Orły Wprost 
w uznaniu za szczególny wkład w rozwój 
powiatu kartuskiego oraz służbę lokalnej 
społeczności.
Serdecznie dziękuję za tak wybitne wy-
różnienie. Orzeł Wprost to niewątpliwie 
prestiżowa nagroda i jak każda nagroda 
jest pewnym zobowiązaniem - do jeszcze 
pełniejszej służby na rzecz mieszkańców 
powiatu kartuskiego.
Sukces, który udało się osiągnąć jest 
w moim odczuciu docenieniem starań ca-
łej drużyny powiatu kartuskiego. Wszyscy 
na nią pracowali, zarówno zarząd, rada, 
starostwo jak i jednostki organizacyjne 
powiatu. Dziękuję wszystkim za ciężką 
pracę i starania, by inwestować i popra-
wiać obsługę dla naszych mieszkańców, 
bo to właśnie przyniosło nam sukces – 
dziękował Starosta Kartuski Bogdan Łapa.
Od 2016 roku Nagrody Orły Wprost 
przyznawane są za wybitną działalność 
na polu przedsiębiorczości, działalności 
samorządowej i promocji regionu. Nagra-
dzani są właściciele firm, które wywodzą 
się z regionu, a działają w całej Polsce i na 
świecie, wójtowie gmin, prezydenci miast 
oraz marszałkowie województw, którzy 
skutecznie wykorzystują środki europej-
skie, a także lokalni działacze społeczni 
i ambasadorowie regionu.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kartuzach

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Węzeł integracyjny Żukowo 
oficjalnie otwarty

GMINA ŻUKOWO | Za nami oficjalne otwarcie węzła integracyjnego Żukowo. Spotkanie połą-
czono z walnym zebraniem członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonano 
na nowym parkingu zlokalizowanym przy 
ul. Tuwima w Żukowie. Oprócz niego, na 
żukowski węzeł składa się ok. 15 km zmo-
dernizowanych dróg i wybudowanych 
ścieżek rowerowych.

- To jedna z największych inwestycji 
drogowych realizowanych na terenie na-
szej gminy w ostatnich latach, a przecież 
równolegle budujemy węzeł integracyjny 
Rębiechowo – mówi Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski. – Jestem 
przekonany, że inwestycja przełoży się 
przede wszystkim na bezpieczeństwo 
i komfort podróżowania kierowców sa-
mochodów i jednośladów.

W ramach zadania, przy planowanym 
dworcu Żukowo Wschodnie powstał wspo-
mniany parking na 94 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, 5 miejsc posto-
jowych „kiss&ride”, 2 miejsca postojowe dla 
pojazdów taxi, wraz z wiatą rowerową, info-
matem, systemem Wi-Fi i infrastrukturą.

Bardzo dużą zmianę przeszła ul. Pożar-
na w Żukowie, przy której znajduje się 
między innymi Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie. 
Nawierzchnia zmieniła się na kostkę, po-
wstało oświetlenie, przebudowana została 
infrastruktura podziemna, droga przeszła 
też ogólną estetyzację. Dodatkowo po-
wstało przy niej 17 miejsc postojowych.

W ramach inwestycji powstały również 
trasy rowerowe:

ul. Gdyńska na odcinku Małkowo - •	
Żukowo,
ul. Kościerska w rejonie skrzyżowania •	
z ul. Brzozową w Glinczu (trasa pro-
wadząca przez Glincz, Otomino aż do 
ul. 3 Maja w Żukowie),
ul. Kartuska prowadząca z Żukowa •	
w kierunku Kartuz (aż do wysokości 
jeziora Karlikowskiego w Borkowie),
ul. Elżbietańska prowadząca w kierun-•	
ku Smołdzina aż do jeziora Głębokie-
go w Borkowie,
ul. Parkowa i Mickiewicza w Żukowie,•	
droga przez Rutki.•	

Wykonawcą prac była Firma Budowla-
no-Drogowa MTM s. a. Całkowita war-
tość projektu to ok. 14,8 mln zł, z czego 
ok. 6,2 mln zł stanowi dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

Węzeł w Żukowie jest jednym z 26 cen-
trów przesiadkowych budowanych na 
terenie metropolii w ramach współpra-

cy z Obszarem Metropolitalnym Gdań-
sk-Gdynia-Sopot. W ramach wszystkich 
inwestycji powstanie łącznie ponad 2800 
miejsc parkingowych dla samochodów, 
blisko 2500 miejsc dla rowerów oraz 
zbudowanych będzie ponad 110 km dróg 
rowerowych. Wartość wszystkich projek-
tów to ponad 750 mln zł, w tym 330 mln 
zł stanowi dofinansowanie z funduszy 
europejskich.

Źródło: zukowo.pl
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banińsKi oddział zKP świętował 20 
lat istnienia w sieraKowicach
Gmina żuKowo | już od 20 lat odział zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w baninie 
promuje język i kulturę kaszubską, a także angażuje się w przekazywanie kaszubskich 
wartości kolejnym pokoleniom.

W miniony weekend organizacja świętowa-
ła swój jubileusz. Uroczystość rozpoczęła 
się od Mszy św. Po niej odsłonięto tablice 
z tekstami „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” 
w języku kaszubskim. Następnie obchody 
przeniosły się do Sali Kultury w Baninie. Na 
wstępie zebrani odśpiewali Hymn Kaszubski. 
Po nim gości przywitała Prezes organizacji 
Elżbieta Pryczkowska. Z kolei Eugeniusz 
Pryczkowski w swojej prezentacji opowie-
dział o historii banińskiego oddziału ZKP, 
od momentu powstania organizacji do dnia 
dzisiejszego.
Podczas uroczystości miała również miejsce 
projekcja filmu prezentującego szczegóły 
Morskiej Pielgrzymki Rybackiej. Na koniec 
przyszedł czas na podziękowania gościom 
oraz Prezes ZKP Banino.
Źródło: zukowo.pl
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Droga pozwoli kierowcom, którzy zapar-
kowali na wspomnianym parkingu na swo-
bodne przejście w kierunku dworca Żukowo 
Wschodnie.

Inwestycję zrealizowała Spółka Komunal-
na Żukowo sp. z o.o. Jej koszt to ok. 30 tys. 
Pieniądze na to zadanie pochodziły z budżetu 
szkoły, przekazanego na ten cel przez Gminę 
Żukowo.

Parking przy ul. Tuwima powstał w ramach 
węzła integracyjnego Żukowo. Zaparkować 
może tu niemal 100 samochodów osobowych, 
jest też 5 miejsc postojowych „kiss&ride”, 2 
miejsca postojowe dla pojazdów taxi, wiata 
rowerowa, infomat, system Wi-Fi i infrastruk-
tura. Obiekt jest objęty monitoringiem.

Źródło: zukowo.pl fo
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Ścieżka łącząca stację Żukowo 
Wschodnie i parking
GMINA ŻUKOWO | Ma 170m długości, około 1,5m szerokości i łączy dworzec Żukowo Wschodnie z no-
wym parkingiem przy ul. Tuwima.
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Od razu po meczu Kartuzjanie dostali od 
trenera Karola Cichonia wolne, aby zdążyć 
odpocząć przed kolejnym sezonem, do któ-
rego przygotowania niebiesko-biało-czarni 
rozpoczną najprawdopodobniej 11 lipca.
Tak więc do 11 lipca czas na urlopy i wy-
poczynek po ciężkim i wyczerpującym 
sezonie, w którym młodzi Kartuzjanie 
trenowali regularnie i intensywnie trzy 
razy w tygodniu plus mecze w weekendy. 
W trakcie sezonu nikt nie odpuszczał 
a frekwencja na treningach była bardzo 
zadowalająca. Dzięki temu zaangażowaniu 
na treningach można było odpowiednio 
zaplanować i przeprowadzać zajęcia przy-
gotowujące piłkarzy do każdego kolej-
nego meczu, co poskutkowało, że młodzi 
Kartuzjanie zrobili bardzo duży progres 
i z całą pewnością nabrane doświadczenie 

w meczach będzie procentowało w przy-
szłym sezonie.
Z informacji jakie dotarły do klubu, więk-
szość zawodników wyraziła wolę pozosta-
nia w klubie na nowy sezon. Mogą nastąpić 
jedynie drobne korekty. Nowy sezon 
2022/2023 będzie sezonem, którym Kartu-
zjnie wchodzić będą w obchody 100-lecie 
klubu, które przypada na 2023 rok.
-Dobrze byłoby w tym roku sprawić 
niespodziankę kibicom, którzy notabene 
na spotkaniu, do którego doszło w ostat-
nim czasie wyrazili także chęć pomocy 
klubowi i osiągnąć lepszy wynik niż w mi-
nionym sezonie. Trzymamy zatem kciuki, 
aby w przyszłym sezonie emocji i chwil 
do radości było jak najwięcej. - informuje 
klub w mediach społecznościowych.
Źródło: cartusia1923.pl

Koniec sezonu dla Kartuzjan
PiłKa nożna | meczem z as Kolbudy piłkarze GKs cartusia 1923 Kartuzy zakończyli 
rozgrywki w sezonie 2021/2022.
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W konkurencji karabin dowolny 60 strzałów leżąc 
Dominika strzelając 606,3pkt ustanowiła swój re-
kord życiowy i zajęła 12 miejsce. Magda z wynikiem 
616,1 sięgnęła po pierwszy srebrny medal podczas 
tych zawodów.

Drugiego dnia w 3x20 dziewczyny w kwalifikacjach 
strzeliły 527pkt- Dominika, 575pkt- Magda dostając 
się tym samym do kolejnego etapu eliminacji. W eli-
minacjach Dominika z wynikiem 552pkt (również 
życiówka) zajęła 17 lokatę, a Magdalena pokazała 
swoją stabilną formę strzelając ponownie 575pkt 
co dało jej przepustkę do finału z pierwszej pozycji. 
W finale również pokazała dobre strzelanie dostając 
się do meczu o złoto. Tam już na samej końcówce 
dwa ostatnie strzały zaważyły na wygranej i Magda 
przegrała ten pojedynek z Martą Cichowicz (Zawisza 
Bydgoszcz) 16:12 zdobywając swoje drugie srebro 
podczas tej imprezy.

Ostatniego dnia w konkurencji pneumatycznej 
Dominika otarła się o finał, do którego zabrakło jej 
zaledwie 2pkt. Zdobyła tam ostatecznie 12 miejsce 
z wynikiem końcowym 611,5pkt. Magda nieco lepiej, 
bo z wynikiem 616,3 wchodząc do finału z trzeciej 
pozycji ponownie dostała szansę na walkę o medal. 
W tym finale również miała pojedynek o złoty medal 
jednak i tu zabrakło trochę szczęścia, bo po 10 strzale 
wynik meczu był 10:10, a ostatnie strzały Magdy były 
o parę dziesiętnych mniejsze od strzałów rywalki. I tu 
również zdobyła srebrny medal kończąc pojedynek 
16:10 dla Alicji Śmietańskiej (Kaliber Białystok).

Źródło: Klub Strzelecki Dziesiątka/fb
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Mistrzostwa 
Polski Juniorów

STRZELECTWO SPORTOWE | Dwie kartuzianki Dominika Hirsz i Magdale-
na Malotka-Trzebiatowska wraz z trenerem Jerzym Malotka-Trzebiatow-
skim udali się do Bydgoszczy na Mistrzostwa Polski.

powiatu KaRtuSKiEGo
express
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zrobiłeś 
ciekawe ujęcie?

Wyślij je na nasz adres mailowy

czytelnicy@expressy.pl



ReKlama 5/2022/PR-media-Group/PR


