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Współpraca gmin  
oficjalnie podpisana
Ważne dla całego regionu wydarzenie miało miejsce w Pelplinie, gdzie w czasie Gali Kociewskiej 
z okazji Światowego Dnia Kociewia, burmistrzowie Skarszew i Pelplina podpisali uroczyste 
porozumienie o współpracy obu gmin. Wspólne działania przyczynią się do rozwoju obu regionów.
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Powstaje wyjątkowe miejsce 
do wypoczynku i rekreacji

Starogardzianie będą mogli spacerować brzegiem Wierzycy. W zachodniej części miasta powstaje wyjątkowe  
miejsce do wypoczynku i rekreacji. Nowa atrakcja turystyczna Starogardu ma być gotowa latem tego roku.

Jeszcze w tym roku spacer-
kiem bądź na rowerze będzie 
można przemierzać piękny 
szlak wzdłuż Wierzycy. Wła-
śnie powstaje idealne miejsce 
na weekendowe spacery z całą 
rodziną. Nie będzie trzeba dale-
ko jeździć. Wystarczy dojechać 
do parkingu na Piekiełkach za 
dawną Restauracją Słoneczna, 

gdzie będzie można bezpiecz-
nie zostawić auto. Na szlak bę-
dzie też można wejść od strony 
starej żwirowni przez nowo wy-
budowany most na Wierzycy na 
wysokości osiedla Nad Jarem.
Spacer doliną Wierzycy warto 
zacząć od strony Piekiełek za 
dawną restauracją Słoneczna 
tuż przy moście nad Wierzycą. 

Mostek zostanie odnowiony. 
Zamiast schodów będzie tam 
podjazd i zjazd. Przechodząc 
na drugi brzeg, wejdziemy na 
nowo wybudowane podesty, 
ułożone na podmokłym tere-
nie doliny. Skręcając w prawo 
pójdziemy ścieżką prowadzą-
cą pod górę aż do punktu wi-
dokowego. Z nowo wybudo-

wanego tarasu widokowego 
będziemy podziwiać panoramę 
całej doliny Wierzycy. Na tego, 
kto się zmęczy, będzie czekać 
w pobliżu wiata z ławeczkami – 
idealna by wspólnie zjeść pod-
wieczorek zabrany do pikniko-
wego koszyka. Również z wiaty 
będziemy mogli podziwiać wi-
doki na rzekę i delektować się 
otaczającą nas zielenią.
Dalej pójdziemy drogą wśród 
pól i drzew, aż do kolejne-
go nowo wybudowanego mo-
stu przez Wierzycę. Po dru-
giej stronie rzeki miłośnicy 
ekstremalnej jazdy na rowe-
rach będą mogli poszaleć na 
specjalnym torze dla BMX-ów. 
Dojazd do toru będzie rów-
nież możliwy od strony starej 
żwirowni na wysokości osie-
dla Nad Jarem. W tym miej-
scu droga się rozgałęzia. Spa-
cerowicze będą mogli iść dalej 
w kierunku Nowej Wsi lub za-
wrócić, robiąc w ten sposób 
pętlę. Idąc dalej wzdłuż Wie-
rzycy dojdziemy do kolejne-
go punktu odpoczynku przy 
rzece. Dalsza droga prowa-
dzić będzie przez las do po-
mostów, którymi wrócimy na 
parking, gdzie czekać będzie 
na nas nasze auto.
Nowy szlak buduje firma ECO-

ZET Sp. z o.o., która w stycz-
niu 2017 roku wygrała prze-
targ na wykonanie projektu 
pn. „Zachowanie wartości 
przyrodniczych i krajobrazo-
wych korytarza ekologicz-
nego doliny Wierzycy przez 
ochronę bioróżnorodności 
oraz ukierunkowanie wyko-
rzystania tego obszaru”. Pro-
jekt obejmuje trzy zadania: 
zagospodarowanie terenów 
zielonych w okolicy jeziora 
Kochanki, modernizację par-
ku miejskiego oraz zagospo-
darowanie terenów zielonych 
doliny rzeki Wierzycy i te-
renów leśnych w Starogar-
dzie Gdańskim. Jego łączny 
koszt to ponad 12 mln zł. 70% 
kosztów kwalifikowanych do-
finansowuje Unia Europej-
ska. Zadanie jest realizowane 
wspólnie z Gminą Starogard 
Gdański i Nadleśnictwem 
Starogard Gdański.
Dolina rzeki Wierzyca leży 
w obszarze chronionym Natu-
ra 2000. Ukształtowanie tego 
terenu jest bardzo różnorod-
ne. Wśród bogatej w grądy, 
wierzby, topole i jesiony flory 
można tu spotkać rzadkie od-
miany srebrzystego świerku 
sitkajskiego, sosnę limbę, so-
snę czarną, klony srebrzyste, 

kasztanowce czerwone, a tak-
że wiązy angielskie. Jeśli cho-
dzi o faunę można się natknąć 
na bobry i wydry europejskie. 
W związku z tym, że teren pod-
lega ochronie każda ingeren-
cja w środowisko, której celem 
jest udostępnienie tego obsza-
ru mieszkańcom, musi być na-
turalna i ekologiczna. Zatem 
wszystkie ścieżki będą natu-
ralnie utwardzone i zabezpie-
czone przed zalaniem wodą. 
Wzdłuż szlaku ustawione zo-
staną tablice informacyjne na 
temat tamtejszej flory i fauny.
Wzdłuż szlaku ustawionych 
zostanie 70 tablic informacyj-
nych na temat gatunków drzew 
i zwierząt, które można spotkać 
podczas spaceru.Warto przy 
okazji wspomnieć, że na lewym 
brzegu rzeki, nieopodal kładki 
przez Wierzycę jest tzw. Wzgó-
rze Joannitów. Miejsce pier-
wotnego grodu starogardzkie-
go, następnie siedziba zakonu 
Joannitów. Badania archeolo-
giczne z 2006 roku potwier-
dziły istnienie tam konstrukcji 
kamienno-ceglanych z okre-
su średniowiecza. Dalsze prace 
badawcze niewątpliwie wzbo-
gaciły by wiedzę o tym tajemni-
czym okresie w historii miasta.

P.n.

Wśród zatrzymanych był 18-
letni mężczyzna oraz dwie 
kobiety w wieku 19 i 20 lat. 
Sprawcy wpadli w na gorącym 

uczynku, po tym jak policjanci 
zapukali do jednego
z mieszkań w centrum mia-
sta. Podczas prowadzonych 

przeszukań funkcjonariusze 
znaleźli susz roślinny w ukry-
tym w szafie słoiku, szufla-
dzie oraz skrzyni łóżka. Ten 
sam narkotyk posiadała w to-
rebce 20-latka, która przeby-
wała w mieszkaniu. Policjan-
ci przeszukali również auto, 
które należało do drugiej 
z podejrzanych kobiet. W nim 
również funkcjonariusze zna-
leźli środki odurzające.
W wyniku skutecznej akcji 
kryminalnych zabezpieczono 
łącznie ponad pół kilograma 
narkotyków. Śledczy przed-
stawili już w tej sprawie za-
rzuty dotyczące posiadania 
środków odurzających. Usta-
wa przewiduje za to przestęp-
stwo karę do 3 lat więzienia.

P.n.

W ramach swojego projektu 
mieszkańcy chcą doposażyć 
w urządzenia rekreacyjne plac 
zabaw. Jako rezerwowe wylo-
sowano Okole i Linowiec.
W Urzędzie Gminy Starogard 
Gdański obradowała komisja, 
która zweryfikowała zgłoszenia 
i wylosowała zwycięski projekt. 

W jej skład wchodzili dobro-
wolnie zgłoszeni sołtysi: Lucy-
na Mania z Barchnów, Grażyna 
Biodrowska z Jabłowa i Renata 
Krawczyk z Ciecholew. Całość 
obserwowali mieszkańcy gminy, 
obecni podczas wydarzenia.
„Dodatkowo wylosowaliśmy dwa 
sołectwa. Gdyby się okazało, że 

Ponad pół kilograma marihuany przejęli w jednym z mieszkań policjanci 
ze Starogardu gdańskiego. Zatrzymano 3 osoby w wieku od 18 do 20 lat.

W konkursie na „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, ogłoszonym przez marszał-
ka Województwa w drodze losowania zostało wybrane Sołectwo Rywałd.

Pół kilograma marihuany 
w jednym z mieszkań

rywałd zwycięzcą konkursu 
aktywne sołectwo 2019

przedsięwzięcie zaproponowane 
przez zwycięzców nie spełnia kry-
teriów komisji z Urzędu Marszał-
kowskiego będziemy mieli zada-
nia rezerwowe.” – powiedziała Ka-
rolina Szambowska p.o. Naczelni-
ka Wydziału Rozwoju Gminy.

W gminnym konkursie uczest-
niczyło siedemnaście miejsco-
wości, których Rady Sołeckie 
w terminie złożyły odpowied-
nie zgłoszenia. Z udziału wyłą-
czone było sołectwo Sumin, po-
nieważ uzyskało dotację w ubie-
głym roku. Gmina opracuje teraz 
wniosek o dofinansowanie, któ-
ry do 28 lutego br. złoży w Urzę-
dzie Marszałkowskim. Zada-
nia wybrane przez Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego należy 
zrealizować do 15.11.2019 r.

P.n.
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Remont budynku głównego 
dworca obejmował m.in. wyko-
nanie wyprodukowanych przez 
Flowcrete posadzek żywicz-
nych, które stanowią współ-
czesne uzupełnienie elemen-
tów historycznych.
Rejon dworca to jeden z naj-
starszych obszarów miasta. 
Dzięki inwestycji w węzeł ko-
munikacyjny miasto połączy-
ło wszystkie możliwe środki 
transportu (pociągi, autobu-

sy, taksówki) oraz strefy par-
kowania dla samochodów i ro-
werów w jednym miejscu, co 
ułatwia mieszkańcom dojazd 
do szkoły czy do pracy. Sam 
dworzec w wyniku przebu-
dowy odzyskał dawną świet-
ność. W głównym budynku 
urządzono poczekalnie, kasy, 
toalety, a także małą gastro-
nomię. W holu, tam gdzie było 
to możliwe, zachowano histo-
ryczną posadzkę z drobnych 

płytek, pozostałe miejsca wy-
pełniono bezspoinową po-
sadzką żywiczną Deckshield 
w szarym kolorze. W obiekcie 
zaaranżowano także salę wy-
stawową, w której wykonano 
posadzkę żywiczną Flowcoat 
SF41 w jasnoszarym odcieniu.
Obie te posadzki przy grubo-
ści rzędu kilku milimetrów są 
niezwykle trwale i wytrzymałe. 
Nie przepuszczają wody, dzięki 
czemu chronią betonowe pod-

Zespół zabytkowych budynków dworca kolejowego w Starogardzie gdańskim przeszedł kom-
pleksową przebudowę i został otwarty w październiku ubiegłego roku. miasto zrealizowało tę 
inwestycję w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie 
gdańskim”, dofinansowanego przez Unię Europejską. Policjanci ze Starogardu gdańskiego zatrzyma-

li 49-latka, który w 2010 roku napadał namiej-
scowe sklepy. Sprawca zastraszał ekspedientki 
przedmiotem przypominającym broń palną, a na-
stępnie rabował pieniądze i uciekał w nieznanym 
kierunku. Podejrzany usłyszał zarzuty w sprawie 
trzech napadów na placówki handlowe.

historyczne Posadzki w budynku dworca z atraPą broni 
naPadał na sklePy

łoże przez zniszczeniem. Są ła-
twe do utrzymania w czysto-
ści. Mają wysoką odporność na 
intensywny ruch pieszych po-
ruszających się z walizkami na 
kółkach. Dodatek piasku kwar-
cowego nadaje im przeciwpo-
ślizgową fakturę, co zwiększa 
bezpieczeństwo podróżnych.
„Posadzki żywiczne tworzą jed-
nolitą powierzchnię i stanowią 
neutralne tło, które wydobywa 
piękno zabytkowych wnętrz na-
szego dworca, w tym odrestau-
rowanych, historycznych pły-
tek w holu. Ponadto, mają do-
bre parametry wytrzymałościo-
we i są łatwe w konserwacji, co 
ma duże znaczenie, zwłasz-
cza w przypadku obiektów pu-
blicznych.” – powiedział Janusz 
Karczyński, Naczelnik Wydzia-
łu Techniczno-Inwestycyjne-
go Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, który odpowiadał za 
realizację całej inwestycji.
Posadzki żywiczne na dwor-
cu kolejowym w Starogardzie 
Gdańskim wykonała firma MD 
PROJEKT Posadzki Przemy-
słowe, autoryzowany wyko-
nawca Flowcrete.

P.n.

Policjanci na podstawie ze-
branych informacji oraz pracy 
operacyjnej ustalili personalia 
poszukiwanego. Do przedmio-
towych zdarzeń doszło na po-
czątku 2010 roku
na terenie Starogardu Gdań-
skiego. Wówczas miejscowa ko-
menda otrzymała 3 zgłoszenia
w sprawie napadów. W każdym 
przypadku sprawca wykorzy-
stując brak klientów, wchodził 
wieczorem do sklepu i strasząc 
plastikowym pistoletem żądał

wydania gotówki. Podczas jed-
nego z napadów postawa eks-
pedientki oraz zacinająca się 
kasa fiskalna sprawiły, że męż-
czyzna wybiegł ze sklepu nie 
osiągając zamierzonego celu. 
Zebrany materiał dowodowy 
oraz sposób działania jedno-
znacznie wskazywały, że prze-
stępstwa te zostały popełnione 
przez tego samego sprawcę.
Mężczyzna został zatrzyma-
ny w miejscu zamieszkania. Był 
zaskoczony wizytą policjan-
tów, którzy zapukali do drzwi. 
Mieszkaniec powiatu staro-
gardzkiego usłyszał zarzuty 
dotyczące 3 rozbojów, w tym 
jednego usiłowania. Podejrza-
ny przyznał się do zarzucanych 
mu czynów i niebawem stanie 
przed sądem, gdzie odpowie
za popełnione przestępstwa. 
Za rozbój kodeks karny przewi-
duje karę do 12 lat więzienia.

P.n.
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Wspólnie można 
zdziałać więcej 

 Skarszewy i Pelplin podpisały umowę o partnerstwie. Dzięki temu obie gminy będą mogły  
skuteczniej zabiegać o turystów i współpracować w ramach wielu inicjatyw sportowych i kulturalnych. 

Burmistrz Skarszew Jacek Pau-
li i burmistrz Pelplina Mirosław 
Chyła podpisali umowę podczas 

obchodów Światowego Dnia Ko-
ciewia w Pelplinie. Wcześniej 
stosowne uchwały podjęły Rady 

Miejskie obu gmin. Jak podkre-
ślają burmistrzowie, wspólne 
dziedzictwo historyczne i silna 

współpraca na rzecz mieszkań-
ców Skarszew i Pelplina to solid-
ne podwaliny przyjaźni.

- Jesteśmy szczęśliwi, jako 
mieszkańcy Skarszew, jako Ko-
ciewiacy, że możemy podpisać 
umowę o partnerstwie – po-
wiedział burmistrz Skarszew 
Jacek Pauli. - To dwa wspa-
niale miasta o niezwykłej hi-
storii, miasta zakonne. Prze-
cież cystersi najpierw pojawi-
li się w Pogódkach, potem byli 
w Pelplinie. Skarszewy miały 
ponadto doświadczenia zakon-
ne z joannitami i z krzyżakami. 
Ta nasza historia pozwoli nam 
zawalczyć wspólnie o tury-
stów, łącząc potencjał naszych 
gmin, naszych miast, możemy 
pokazać jak piękne jest Kocie-
wie, ile ma zabytków, pięknej 

przyrody i wspaniałych ludzi. 
Czas na Kociewie!
- Mam nadzieję, że podpisa-
nie porozumienia będzie pod-
waliną do wspaniałej przyszło-
ści, do budowania historii rów-
nie wielkiej jak ta, która jest za 
nami. Z takimi ludźmi jak pań-
stwo, jak mieszkańcy Skar-
szew, razem możemy to uczy-
nić – powiedział z kolei bur-
mistrz Pelplina Mirosław Chy-
ła. - Prawdziwym znakiem tego 
porozumienia będzie aktywna 
współpraca pomiędzy naszymi 
mieszkańcami, środowiskami 
ludzi kultury, sportu, nauki czy 
też między przedsiębiorcami.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli 
otrzymał od władz Pelplina pre-
zent w postaci opracowań i do-
kumentów potwierdzających, 

że historycznie ujmując siedzi-
ba województwa jest w Skarsze-
wach, a Jacek Pauli jest wojewo-
dą pomorskim. Powołano się tu 
m.in. na ustawę sejmową z 1611 
r., na mocy której ustanowiono 
Skarszewy stolicą wojewódz-
twa. Jacek Pauli otrzymał też 
pieczęć wojewody ze swoim na-
zwiskiem. Natomiast burmistrz 
Skarszew, sekretarz gminy Mar-
cin Byczkowski oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Józef Ka-
miński, wręczyli burmistrzowi 
Pelplina obraz przedstawiający 
kościół parafialny w Pogódkach 
oraz herb Skarszew.
W czasie gali m.in. można było 
obejrzeć ciekawy występ Ze-
społu Pieśni i Tańca KOCIE-
WIE oraz wręczono nagrody 
laureatom konkursu na „Ko-
ciewską Pocztówkę”. 
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Powiat Starogardzki podpi-
sał umowę o dofinansowanie 
projektu, którego przedmio-
tem  jest wdrożenie rozwiązań 
informatycznych. Pozwolą one 
na usprawnienie przepływu in-
formacji wewnątrz Kociewskie-
go Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
- Udogodnienia obejmują zarzą-
dzanie elektroniczną dokumen-
tacją medyczną poprzez zakup 

niezbędnego sprzętu kompute-
rowego i wdrożenie komplekso-
wego systemu teleinformatycz-
nego – wyjaśnia Patryk Gabriel, 
wicestarosta starogardzki. - Za-
letą systemu jest bez wątpienia 
umożliwienie kontaktu pacjen-
ta z placówką za pomocą kana-
łów zdalnych, w tym Internetu. 
W ramach systemu działać bę-
dzie e-platforma Zdrowie, któ-

ra będzie dostępna dla pacjen-
tów i kontrahentów. Placówka 
zyska również e-platformę Ad-
ministracja, która umożliwi za-
rządzanie szpitalem, usprawni 
obieg dokumentacji medycznej 
i administracyjnej. 
Wartość tego projektu to pra-
wie 4 mln zł. Właśnie zakończo-
ny został drugi etap przedsię-
wzięcia, w ramach którego za-

instalowane zostało oprogra-
mowanie, a personel szpitala 
przeszedł szkolenia. 
- Realizacja drugiej części pro-
jektu p.n. ”Poprawa jakości 
świadczonych usług medycz-
nych poprzez rozbudowę sys-
temu informatycznego i wdro-
żenie e-usług w Kociewskim 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Starogardzie Gdańskim”, po-

lega na wdrożeniu Zintegrowa-
nego Systemu Informatyczne-
go – zauważa Adam Suplew-
ski, koordynator projektu. - Jak 
sama nazwa wskazuje w sposób 
szczególny zwrócono nacisk na 
integrację, która oznacza połą-
czenie informatyczne wielu róż-
nych płaszczyzn organizacyj-
nych jednostki w jeden spój-
ny system. Dzięki temu system 
wymienia dane pomiędzy róż-
nymi częściami szpitala: me-
dyczną (oddziały, poradnie, la-
boratoria, apteka), administra-
cyjną (archiwum, księgowość, 
rozliczenia z NFZ, nadzór nad 
kosztami, elektroniczny obieg 
dokumentów), e-platformą (do-
stęp elektroniczny dla pacjen-
tów i kontrahentów do danych).
Z punktu widzenia pacjentów 
najbardziej praktyczna funkcjo-
nalność to możliwość zdalnego 
za pomocą sieci internetowej 
zarejestrowania się do poradni, 
w tym automatyczne powiada-
mianie o zbliżającym się termi-
nie wizyty. Pacjent będzie mógł 
również zdalnie zmienić termin 
wizyty. Inną istotną dla pacjen-
tów funkcją jest elektroniczna 
forma prowadzenia i archiwizo-
wania dokumentacji, która zna-
cząco przyspieszy czas udo-
stępniania dokumentacji me-
dycznej pacjentom.
W grudniu i styczniu przepro-
wadzono testy funkcjonalno-
ści systemu, w wyniku których 
podjęto jeszcze szereg działań 
udoskonalających. Obecnie za-
kończono już wdrożenie i szko-

lenia personelu. Wykonawca 
zgłosił już gotowość systemu 
do odbioru końcowego. W lu-
tym nastąpi nie tylko weryfika-
cja zgodności systemu z zamó-
wieniem, ale również jego od-
porność na działania hakerów. 
- Dostajemy do użytku nowe 
narzędzie. Pacjenci też wiele 
zyskają. Jeszcze zanim poja-
wią się w szpitalu, będą mogli 
zarejestrować się do naszych 
komórek za pośrednictwem In-
ternetu. Biuro Obsługi Pacjen-
ta rocznie obsługuje blisko 50 
tysięcy osób. Po wprowadze-
niu systemu pacjenci nie będą 
musieli przyjeżdżać do szpita-
la, ale będą mogli uzyskać ter-
min świadczenia w formie te-
lefonicznej czy internetowej, 
rejestrując się w systemie on-
line – podkreśla Maciej Mani-
kowski, dyrektor Kociewskie-
go Centrum Zdrowia. 
W celu zapewnienia pacjentom 
bardzo wysokiej jakości bezpie-
czeństwa ich danych, zakupiono 
w ramach zadania 1 odpowied-
nie do tego celu urządzenia, na 
których zainstalowano cały sys-
tem informatyczny. Dodatkowo 
zlecono niezależnej od proce-
su wdrożenia firmie zewnętrznej 
przeprowadzenie testów bezpie-
czeństwa, które również odbędą 
się jeszcze w tym miesiącu. Au-
dyt bezpieczeństwa systemu 
zakończy proces informatyzacji 
i pozwoli na udostępnienie jego 
pacjentom do użytkowania po-
przez sieć internetową.

P.n.

Coraz bliżej rejestracji 
przez Internet

Właśnie kończy się drugi etap ważnego projektu prowadzonego w Kociewskim Centrum Zdrowia. 
W ramach informatyzacji wdrożony został Zintegrowany System Informatyczny. Co to oznacza dla pacjentów?

informujemy, że zostały podjęte działania zmierzające do likwidacji oddziałów przedszkolnych w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 2 im. marii Konopnickiej w Starogardzie gdańskim z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

Do 31 października 2019 r. na ul. iwaszkiewicza wy-
konana ma zostać nowa kanalizacja. 18 lutego br. 
w Urzędzie miasta podpisano stosowną umowę.

W wyniku planowanych 
zmian uczniowie klas I – 
VIII nadal będą mieli moż-
liwość kontynuowania na-
uki w tej placówce, w ko-
lejnym roku szkolnym. 
W związku z planowany-
mi zmianami dotyczącymi 
PSP 2 nie zostanie prze-
prowadzona w tej pla-
cówce rekrutacja do od-
działów przedszkolnych, 
czyli „0” na rok szkol-
ny 2019/2020. Do rodzi-
ców/opiekunów praw-
nych wszystkich uczniów 
i wychowanków Publicz-

nej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 wystosowano pisem-
ne zawiadomienia w tej 
sprawie. Informacja o za-
miarze likwidacji oddzia-
łów „0” została przeka-
zana rodzicom i opieku-
nom prawnym także pod-
czas wywiadówek organi-
zowanych przed feriami. 
O opinię na temat zmian 
poproszono Pomorskie-
go Kuratora Oświaty 
w Gdańsku oraz repre-
zentatywne związki za-
wodowe nauczycieli.

P.n.

„W ramach zadania planujemy 
wykonać 820 mb wodociągu, 
600 mb kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, 400 mb kanału 
tłocznego oraz 1 kpl – przepom-
pownie ścieków z zagospodaro-
waniem.” – wylicza Marcin Sza-
mocki w Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego Urzędu Miasta.
Koszt inwestycji wyniesie 
1.687.655,85 zł. Wykona ją ZUK 
Sp z o.o. Z Żukowa.

Inwestycja współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej 
–„Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Staro-
gard Gdański” w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”, oś. Prioryteto-
wa II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020.

P.n.

likwidacja oddziałów Przedszkolnych w mieście Powstanie 
nowa kanalizacja
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- Instalacja fotowoltaiczna nie 
wytwarza większego prądu, niż 
ten zużywany w naszych gniazd-
kach i wykorzystywany do oświe-
tlenia. Nie ma więc szkodliwego 
pola elektromagnetycznego. Po-
nadto nie wywołuje hałasu jak 
przy wiatrakach i nie emituje za-
nieczyszczeń. Nie ingeruje w śro-
dowisko jak np. elektrownie wod-
ne. Jest więc najbardziej ekolo-
gicznym i zupełnie nieszkodli-
wym źródłem prądu nawet w po-
równaniu z innymi Odnawialnymi 
Źródłami Energii - OZE.

5. Często można usłyszeć, że 
w Polsce jest za mało słońca...

- Kto przejechał w ciągu ostat-
nich lat przez Niemcy o po-
dobnym nasłonecznieniu wi-
dział na każdym kroku jakąś 
instalację, czy to na dachu, czy 
na gruncie. Ale nie tylko Niem-
cy - Wielka Brytania i kraje 
skandynawskie także inwestu-
ją w taką technologię.

6. Kolejny mit: elektrownia foto-
woltaiczna przyciąga pioruny.
- Po pierwsze instalacja fotowol-
taiczna nie ma żadnego wpływu 
na przyciąganie piorunów, tak jak 
nie ma wpływu np. gniazdko wy-
prowadzone na zewnątrz domu 
i zewnętrzne oświetlenie. Po dru-

gie każdy budynek powinien być 
wyposażony w instalację odgro-
mową, ale mimo tego firma wy-
konująca instalacją montuje też 
swoją, niezależną od domowej. 
Budynek zostaje zatem dodatko-
wo zabezpieczony i jest jeszcze 
bezpieczniejszy. 

Rafał Korbut

1. Chyba największy i najczę-
ściej powtarzamy mit na te-
mat fotowoltaiki to pytanie: 
co jaki czas trzeba wymie-
niać akumulatory?

- Nigdy! Zakładamy instala-
cje on-grid w których nie ma 
żadnych akumulatorów. Ener-
gia wyprodukowana z naszej 
instalacji wykorzystywana 
jest bezpośrednio na bieżą-
ce potrzeby a nadmiar odpro-
wadzany do Zakładu Energe-
tycznego (z którego później 
ją odbieramy). Akumulato-
ry stosuje się wyłącznie tam, 
gdzie nie ma możliwości przy-
łączenia z Zakładem Energe-
tycznym (np. domek letnisko-
wy oddalony kilkaset metrów 
od najbliższej sieci) i nazywa 
się ją off-grid.

2. Wiele osób jest przekonanych, 
że fotowoltaika jest za droga i ni-
gdy się nie zwróci. To też mit?

- Oczywiście. Czas zwrotu kosz-
tów instalacji to od 5 do maksy-
malnie 10 lat przy dzisiejszych 
cenach prądu. Przy założeniu, że 
w niedalekiej przyszłości cena 
prądu poszybuje w górę, a za-
kładana żywotność instalacji to 
minimum 30 lat można uznać to 
za idealną lokatę kapitału. Biorąc 
kredyt ze specjalnie przygotowa-
nych pod fotowoltaike ofert ban-
kowych nieznacznie ten czas się 
wydłuża, natomiast nie musimy 
inwestować własnych środków.

3. Dość popularne jest prze-
konanie, że panele działają 
tylko wtedy, gdy świeci słoń-
ce. Czy to prawda?

- Nie. Panele fotowoltaiczne 
w odróżnieniu od kolektorów 
słonecznych nie potrzebują 
słońca aby działać. Nawet kiedy 
słońce jest schowane za grubą 
warstwą chmur. Kiedy mocno 
świeci, produkcja prądu odby-
wa się nawet przy ośnieżonych 
panelach. Nie ma też wpływu 
niska temperatura. Działa ona 
nawet odwrotnie. Kiedy panel 
mocno się nagrzewa, traci swo-
ją sprawność. Na większości in-
stalacjach obserwuję, że naj-
większa produkcja energii wy-
stępuje w kolejności w miesią-
cah: maj, czerwiec, lipiec, kwie-
cień i sierpień (co jest związane 
z wysoką temperaturą).

4. A co ze stwierdzeniem 
„można dostać raka od pro-
mieniowania”?

Fotowoltaika: 
obalamy MITY

Wokół technologii, jaką jest fotowoltaika, narosło wiele 
mitów, powtarzanych przez osoby, które nie posiadają wiedzy 
w tym temacie. Dlatego wspólnie ze specjalistami z firmy 
Starbud postanowiliśmy rozprawić się z tymi mitami. 

Podczas spotkania prezento-
wane będą rozwiązania projek-
towe. Będzie także szansa na 
podzielenie się swoją opinią. 
Przesłane, podpisane, zaopa-
trzone w imię i nazwisko oraz 
adres uwagi zostaną przeana-
lizowane, a w możliwych ze 

względów technicznych, praw-
nych, a także finansowych 
przypadkach uwzględnione.
Opinie dotyczące przedsię-
wzięcia można przesyłać w for-
mie pisemnej w terminie do 2 
tygodni po spotkaniu pocztą 
na adres: Transprojekt Gdań-

ski Spółka z o.o., ul. Zabytko-
wa 2, 80-253 Gdańsk, FAX: 58 
3413065 lub pocztą elektro-
niczną: biuro@tgd.pl z dopi-
skiem „Obwodnica Starogar-
du Gdańskiego w ciągu DK22 – 
spotkanie informacyjne nr 4”.

P.n.

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Starogardu  gdańskiego odbędzie 
się 5 marca o godz. 16:00 w Kinie „Sokół”.

sPotkanie władz z mieszkańcami 
w sPrawie budowy obwodnicy
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Starbud 
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański
Tel. 660-414-486, 
516-574-271, 
513-843-198
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setna rocznica 
Powrotu do 
macierzy już za rok
29 stycznia 2020 roku minie równo 100 lat od 
momentu, kiedy nasze miasto odzyskało wol-
ność. 100-lecie to nie tylko okrągła, ale i wy-
jątkowo piękna rocznica.

W Starogardzie Gdańskim już powoli planowane są jej obchody. Pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak powołał komitet organizacyjny.
„W przyszłym roku czeka nas wielkie święto. Ważne dla wszyst-
kich starogardzian. Będziemy obchodzić 100-lecie powrotu na-
szego miasta do Macierzy. Warto ten fakt uczcić w naprawdę wy-
jątkowy sposób. Dlatego już teraz musimy ustalić plan wszyst-
kich uroczystości i atrakcji dla mieszkańców.” – mówił prezydent 
miasta Janusz Stankowiak, podczas pierwszego spotkania komi-
tetu organizacyjnego obchodów 100-lecia powrotu Starogardu 
do Macierzy, które odbyło się 13 lutego w Urzędzie Miasta.
Na razie padają róże sugestie i pomysły jak powinny wyglą-
dać obchody tej pięknej rocznicy. Wszyscy obecni na spotkaniu 
wyrazili chęć pomocy przy organizacji wydarzeń upamiętniają-
cych to wyjątkowe w historii Starogardu wydarzenie.

P.n.
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„Przed nami wybory sołty-
sów kadezncji 2019 – 2023. Do 
1 marca 2019 r. przyjmujemy 
zgłoszenia kandydatów na tę 
funkcję. Stosowny dokument 
poparty przynajmniej 15 pod-
pisami można składać w Urzę-
dzie Gminy Starogard Gdański 
w pokój 209” – poinformował 
Marek Kowalski
Zastępca Wójta Gminy Starogar-
du Gdańskiego Karolina Szam-
bowska p.o. Naczelnik Wydzia-
łu Rozwoju Gminy zapoznała 
sołtysów z zasadami Gminnego 
Programu Odnowy Wsi na 2019 
roku. Wnioski można składać do 

28 lutego br. w Urzędzie Gminy. 
Kwota która przypada na daną 
miejscowość to 3800,00zł. Oso-
bą do kontaktu, jak co roku jest 
Bartłomiej Sadowski inspektor 
ds. środków zewnętrznych.
Wójt Magdalena Forc-Che-
rek omówiła bieżące działania 
Związku Gmin Wierzyca w za-
kresie gospodarki odpadami 
oraz plany samorządu zwią-
zane z funkcjonowaniem sys-
temu odbioru śmieci w 2020 
r. Zapoznała sołtysów również 
ze zmianami organizacyjnymi, 
które rozpoczęły się w Urzę-
dzie Gminy Starogard Gdański. 

Nastąpi likwidacja Wydziału 
Rozwoju Gminy, a Wydział Go-
spodarki Komunalnej i Inwe-
stycji zostanie przekształco-
ny w dwa nowe, a mianowicie 
Gospodarki Komunalnej oraz 
Inwestycyjno-Techniczny. Po-
wstał również nowy Regulamin 
organizacyjny urzędu.
Poruszono również problem 
bieżącego utrzymania grunto-
wych dróg gminnych, co jest 
niezwykle istotne w związku 
z degradacją nawierzchni, któ-
ra następuje po zimie. Z zasa-
dami zakupu i wykorzystania 
kruszyw do utwardzania cią-

gów komunikacyjnych zapo-
znał zebranych Tomasz Sabi-
niarz, inspektor ds. komunal-
nych. Jerzy Mielewczyk - soł-
tys Sucumina, zwrócił uwagę na 
słabe oświetlenie przejścia dla 
pieszych przez Drogę Krajową 
22. Krzysztof Eggert, sołtys Si-
wiałki zaapelował o uszczelnie-
nie systemu odbioru odpadów 
i kontrolę stosownych umów 
zawieranych przez odbiorców 
indywidualnych. Sołtysi popro-
sili także o interwencję w spra-
wie śmieci zalegających przy 
drogach powiatowych.

P.n.

Narada 
sołtysów

Głównym tematem narady sołtysów były zbliżające się wybory sołeckie, które 
zaplanowano na niedzielę 31 marca 2019r. Zebranym przedstawiono również informacje 
dotyczące naboru wniosków do Programu Odnowy Wsi i działania w zakresie gospodarki 
odpadami. Podczas narady omówiono kalendarz wyborczy, w celu wyłonienia sołtysów oraz 
zaprezentowano poszczególne lokale wyborcze, w których będzie można oddawać głosy.

gmina otrzyma 
Pieniądze 
z ministerstwa

W istniejącym w Skarszewach od 3 lat Dziennym Domu Po-
bytu Senior+ jest 30 miejsc. Dzięki placówce starsi miesz-
kańcy nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kul-
turalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione 
posiłki oraz opiekę i wsparcie.
Natomiast Klub Senior+ funkcjonuje w budynku dawne-
go dworca PKP od ubiegłego roku i zapewnia ofertę dla 20 
mieszkańców, m.in. z zakresu kultury i rekreacji. W sumie wo-
jewództwo pomorskie otrzyma na realizację programu dla se-
niorów w 37 placówkach kwotę 2 671 755,13 zł.

P.n.

gminie Skarszewy przyznano dofinansowanie 
w wysokości 108 tys. zł na zapewnienie funkcjo-
nowania Dziennego Domu Pobytu Senior+ oraz 41 
tys. 40 zł na zapewnienie dalszej działalności Klu-
bu Senior+. Środki pochodzą z ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fo
t.

 G
m

in
a 

Sk
ar

sz
ew

y
Fo

t.
 M

ał
go

rz
at

a 
R

og
al

a



7|Wtorek, 26 lutego 2019expressy.pl

REKLAMA 15/2019/RL

W ramach obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się konferencja adresowana głównie dla pracodawców. 
W trakcie spotkania była mowa głównie o kształceniu ustawicznym oraz o zasadach i priorytetach wydatkowania środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku.

Konferencja Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego

„Konferencję zorganizowali-
śmy dla właścicieli firm, re-
prezentantów pracodawców, 
aby przekazać niezbędne in-
formacje dotyczące wsparcia 
w ramach KFS.” – mówi Mar-
cin Lempkowski, p.o. Kierow-
nik Działu Usług Rynku Pra-
cy Powiatowego Urzędu Pracy 
w Starogardzie Gd.
Warto podkreślić, że Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy to na-
rzędzie wsparcia pracodaw-
ców inwestujących w kształ-
cenie ustawiczne pracowni-
ków, jak i swoje własne.
Konferencję otworzył starosta 
Kazimierz Chyła, który – warto 
podkreślić – z mocy prawa jest 
organem, jaki za pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu Pracy, or-
ganizuje finansowanie KFS.
„Na rok bieżący Urząd ma 600 

tysięcy złotych, ale czyni stara-
nia, aby ta kwota wzrosła. Fun-
dusz działa od 5 lat i trzeba 
przyznać, że nasz powiat bar-
dzo dobrze wykorzystuje środ-
ki z Funduszu. Z pieniędzy tych 
mogą korzystać nie tylko pra-
cownicy, ale także pracodawcy, 
by podnosić swoje kwalifikacje. 
Rynek pracy się ciągle zmienia, 
kompetencje również i trzeba 
nieustannie się dostosowywać 
do nowych warunków. Zachę-
cam do korzystania do środków 
z KFS.” – przyznał starosta Ka-
zimierz Chyła.
„Wszyscy obserwujemy niesa-
mowity postęp technologicz-
ny, który z kolei wymusza wie-
le procesów nie tylko w dzie-
dzinie ekonomii, czy prawa, ale 
również w społeczeństwie – za-
uważyła Wioleta Strzemkowska-

Konkolewska. – Nowe miejsca 
pracy, ale także dotychczasowe 
stanowiska wymagają, żebyśmy 
dostosowali je do tego postępu. 
Musimy podwyższać swoje kwa-
lifikacje, umiejętności i kompe-
tencje. Minęły już bezpowrotnie 
czasy, w których mówiliśmy, że 
zakończyliśmy już swoją eduka-
cję, bo właśnie zaczęliśmy pracę 
zawodową. Konkurencyjność na 
rynku i rozwój wymusza kształ-
cenie ustawiczne przez całe ży-
cie.” - mówiła Wioleta Strzem-
kowska-Konkolewska, członek 
Zarządu Powiatu.
W konferencji wzięło udział 
ponad 40 pracodawców. Kon-
ferencja była jednym z cy-
klicznych wydarzeń zaplano-
wanych w ramach obchodów 
jubileuszu 100-lecia.

P.n.Fo
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Halowy turniej piłki nożnej 
o Puchar Czarnej Wody

Zimowe wspomnienia

W sobotę 26.01.2019 odbył się halowy tur-
niej piłki nożnej. Osiem drużyn rywalizo-
wało o wygraną. Rozgrywki przeprowa-
dzono w systemie po dwie grupy, półfinały 
na krzyż i finały. Każda drużyna rozegra-
ła po pięć meczy. STEICO reprezentowa-
ła jak zwykle silna i zmotywowana grupa – 
tym razem wybrana spośród pracowników 
młodocianych.

Uczestnikom oraz zwycięzcom medale 
i Puchar Czarnej Wody wręczali Burmistrz 
Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki i Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Czarnej Wody 
Przemysław Kurszewski.

Drużyna STEICO zajęła IV miejsce.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom 
rozgrywek gratulujemy!

Czarna Woda po raz 
kolejny promuje zdrowy 
tryb życia przez 
sportowe rozgrywki!
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Targi BUDMA czyli 
Międzynarodowe Targi 
Budownictwa i Architektury

Centralne miejsce wystawiennicze 
zajmuje corocznie stanowisko STE-
ICO prezentując wszystkie elemen-
ty naszego systemu budowlane-
go. Miejsce to łączy także wszelkie 
usługi związane z systemem bu-
dowlanym STEICO przedstawiając 
ofertę firm współpracujących przy 
wykonawstwie bądź promowaniu 
drewnianych systemów budowla-
nych w kraju i na świecie, a także 
reprezentację Stowarzyszenia Cen-
trum Drewna w Czarnej Wodzie.
Wśród uczestników targów nie mo-
gło zabraknąć przedstawicieli fir-
my STEICO. Jak co roku nowinki 
techniczne i technologiczne pre-
zentowane w ofercie targów z pa-
sją obserwowali nie tylko pracowni-
cy młodociani, ale równie zaanga-
żowani ich opiekunowie, do których 
dołączyli z chęcią inni pracowni-
cy STEICO reprezentujący działy 
technologii, techniczne, produk-
cyjne i obróbcze. Wszyscy wrócili 
pod ogromnym wrażeniem zarów-
no ekspozycji wystawienniczej, jak 
i oferty wydarzeń towarzyszących, 
w tym warsztatów i przestrzeni 
specjalnych i czekają z niecierpli-
wością na kolejną edycję.

Targi BUDMA czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów 
nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

 STEiCo
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Prezydent 
w odwiedzinach 
u kombatantów

W lutym prezydent Starogardu Gdańskiego składa wizyty kombatantom 
należącym do Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. ks. Henryka 
Szumana. Towarzyszy mu prezes związku Ryszard Tyborski.

Wszystkie odwiedziny wypeł-
nione są radością i przyjazną, 
niemal rodzinną atmosferą. – 

U większości z Państwa jestem 
już po raz kolejny, więc dobrze 
się tu czuję. Bardzo lubię te spo-

tkania. Każdy z Was ma wspa-
niałą historię. Zawsze mamy 
mnóstwo tematów do rozmów. 

Często wspominacie Państwo 
dawne czasy. Zawsze z uwagą 
słucham tych opowieści. Moż-
na się z nich wiele nauczyć. Nie-
rzadko poruszamy też współ-
czesne sprawy miasta. Niezwy-
kle cieszy mnie Państwa zainte-
resowanie Starogardem Gdań-
skim. Wiem, że jego dobro leży 
Państwu na sercach – podczas 
jednej z wizyt powiedział prezy-
dent Janusz Stankowiak.
– Jako Związek Solidarności 
Polskich Kombatantów jeste-
śmy niezwykle wdzięczni Panu 
Prezydentowi, że zgodził się od-
wiedzać naszych członków. Dla 
nich to bardzo ważne. Przeży-
wają każde takie spotkanie – 
mówił Ryszard Tyborski.

P.n.

W 2018 r. gmina miejska Starogard gdański 
utworzyła Dzienny Dom „Senior+”. Było to moż-
liwe dzięki dotacji otrzymanej z Programu „Se-
nior+”. Teraz, na realizację drugiej części zada-
nia, otrzymaliśmy dotację w kwocie 108 000 zł.

wsParcie finansowe 
dla dziennego 
domu senior+

Dzienny Dom „Senior+” mieści 
się przy ul. Hallera 19a, w cen-
trum miasta, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Miejskiego, 
w którym końca dobiega mo-
dernizacja. W ramach rewita-
lizacji parku zbudowano tęż-
nię solankową, powstaje plac 
zabaw z siłownią zewnętrzną. 
Teren ten jest idealnym miej-
scem rekreacji dla potrzeb 
użytkowników – grupy doce-
lowej „Senior+”. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się 
również przychodnia lekarska 
i centrum rehabilitacyjne – bę-
dące jednostkami organiza-
cyjnymi Gminy.
Bezpośredni nadzór nad funk-
cjonowaniem domu ma Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Starogardzie Gdańskim. 
Dziennym Domem „Senior+” 
zarządza koordynator.
Obecnie na terenie naszego 
miasta to jedyna placówka 
pomocy społecznej służąca 
do realizacji usług opiekuń-
czych i specjalistycznych dla 
osób starszych, poza miej-
scem ich zamieszkania. Za-
pewnia ona wsparcie osobom 
w wieku powyżej 60. roku ży-
cia, nieaktywnym zawodowo.
Głównym celem projektu było 
stworzenie warunków do za-
pewnienia osobom starszym 
miejsca dziennego pobytu, 
gdzie panować ma ciepła, ro-
dzinna atmosfera, umożkli-
wiająca korzystanie z oferty 
na rzecz aktywizacji, w tym 
prozdrowotnej, edukacyj-
nej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej – w zależności 
od potrzeb uczestników.
Placówka przyczynia się do 
realizacji działań pozwalają-
cych na rozwijanie i propago-

wanie różnych form twórczej 
działalności seniorów, integro-
wanie ich, a także aktywizowa-
nie i przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu. Rekom-
pensuje skutki samotności, 
niesamodzielności i niepełno-
sprawności, a także propagu-
je model godnego życia w wie-
ku senioralnym. Uczestnictwo 
w zajęciach pozwola uczest-
nikom poprawić kondycję fi-
zyczną i psychiczną, nawiązać 
nowe znajomości, rozwijać za-
interesowania i dzielić się swo-
imi doświadczeniami.
Głównym celem projektu było 
stworzenie warunków do za-
pewnienia osobom starszym 
miejsca dziennego pobytu, 
gdzie panować ma ciepła, ro-
dzinna atmosfera, umożkli-
wiająca korzystanie z oferty 
na rzecz aktywizacji, w tym 
prozdrowotnej, edukacyj-
nej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej – w zależności 
od potrzeb uczestników.
Placówka przyczynia się do 
realizacji działań pozwalają-
cych na rozwijanie i propa-
gowanie różnych form twór-
czej działalności seniorów, 
integrowanie ich, a także ak-
tywizowanie i przeciwdziała-
nie wykluczeniu społeczne-
mu. Rekompensuje skutki sa-
motności, niesamodzielności 
i niepełnosprawności, a tak-
że propaguje model godnego 
życia w wieku senioralnym. 
Uczestnictwo w zajęciach 
pozwola uczestnikom popra-
wić kondycję fizyczną i psy-
chiczną, nawiązać nowe zna-
jomości, rozwijać zaintereso-
wania i dzielić się swoimi do-
świadczeniami.

P.n.

Trwa remont pomieszczeń, które już wkrótce 
będą wykorzystywane na potrzeby oddziału 
okulistycznego Kociewskiego Centrum Zdro-
wia. Prace te mają związek ze strategicznym 
projektem unijnym w dziejach szpitala. mowa 
o inwestycji za blisko 50 mln zł.

W grudniu 2018 roku w szpi-
talu rozpoczął się pierwszy 
z etapów, dzięki któremu uda-
ło się pozyskać nowe pomiesz-
czenia. To z kolei pozwoli na 
przeniesienie Oddziału Oku-

listycznego do innej lokaliza-
cji, a zwolniony w ten sposób 
obszar pomieszczeń Okuli-
styki będzie wykorzystywany 
jako oddział zastępczy dla ko-
lejno remontowanych oddzia-

odział okulistyczny w nowym miejscu
łów szpitalnych. Obecną in-
westycję na ponad milion zło-
tych realizuje firma Ewander 
ze Starogardu Gdańskiego.
„Prace postępują w bardzo do-
brym tempie. Oddział Okuli-
styczny w nowej lokalizacji  ma 
zacząć działać już wkrótce. Za-
dbamy oczywiście o odpowied-
nie tablice informacyjne tak, aby 
pacjenci mogli bez problemu 
trafić do Oddziału.” -  podkre-
śla Maciej Manikowski, dyrektor 
Kociewskiego Centrum Zdrowia.
Jest to pierwszy etap moder-
nizacji szpitalnych oddzia-
łów w ramach projektu war-
tego blisko 50 mln zł pod na-
zwą ,,Rozbudowa, przebudo-
wa i doposażenie Kociewskie-
go Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Starogardzie Gdańskim oraz 
podniesienie kwalifikacji ka-
dry medycznej celem zwięk-
szenia dostępności specjali-
stycznych usług zdrowotnych 
w zakresie chorób cywiliza-
cyjnych”. Przypomnijmy, że już 
została podpisana umowa na 
przebudowę głównego budyn-
ku placówki. Zadanie zakłada 
m.in. przebudowę istniejącego 
bloku operacyjnego na Ośro-
dek Rehabilitacji, a także mo-
dernizację i przebudowę 5 od-

działów szpitala: neurologicz-
nego, udarowego, kardiolo-
gicznego, chirurgicznego oraz 
chorób wewnętrznych. W ra-
mach prac wykonana zosta-
nie również dobudowa nowe-
go dźwigu osobowego dla po-
trzeb szpitala. Przedsięwzię-
cie, którego realizatorem jest 
firma Hartuna ze Skarszew, ma 
zostać zakończone do czerw-
ca 2021 roku. Wartość tej in-
westycji to 7,7 mln zł.
„Jest to konsekwencja naszych 
wcześniejszych działań, które 
mają na celu modernizację Ko-
ciewskiego Centrum Zdrowia. 
Zdobyliśmy na ten cel ogromne 
środki, dzięki którym zbuduje-
my m.in. blok operacyjny, cen-
tralną sterylizatornię, wyremon-
tujemy pięć szpitalnych oddzia-
łów, a także kupimy nowocze-
sny sprzęt.” - zauważa wicesta-
rosta Patryk Gabriel. 
Zakres prac remontowo-bu-
dowlanych jest bardzo ob-
szerny, ponieważ pomieszcze-
nia nie były modernizowane 
od wielu lat.  W ramach prze-
budowy nastąpi szereg prac 
budowlanych, w tym rozbiór-
kowych oraz z zakresu branży 
sanitarnej oraz elektrycznej.

P.n.
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światowy dzień kociewia 
w bytońskiej szkole
8 lutego 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edmunda Dywelskie-
go w Bytoniszkole goszczono prawdziwych Kociewiaków.

REKLAMA U/2019/RL

Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Zblewa przedstawiło uczniom 
dawne życie na Kociewiu. Przed-
stawienie oparte było na scena-
riuszu Pana Mirosława Umer-
skiego pt. „ Kociewie jak było pi-
jerwy…”. Uczniowie brali aktyw-
ny udział w konkursach, poznali 
nowe słówka kociewskie, zapo-
znali się ze zwyczajami kociew-
skimi (darcie piór, więzienie na 
drutach, robienie morbichu, wy-
rabianie ciasta, cerowanie).

Dzieci z wielkim zaciekawieniem 
oglądały przedstawienie. Na za-
kończenie uroczystości wspól-
nie zaśpiewały hymn Kociewia. 
Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotowały miłą, słodką 
niespodziankę w postaci szneka 
z glancem. Uczniowie serdecz-
nie dziękują za przybliżenie tra-
dycji i zwyczajów kociewskich 
Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich i wspaniałą gadkę Panów. 
Podziękowania również kierują 

w stronę organizatorów z ramie-
nia szkoły: Pana Tomasza Da-
maszka – dyrektora szkoły oraz 
Panie nauczycielki Barbarze Ka-
mysz i Katarzynie Stencel.
A wszystkim mieszkańcom i go-
ściom przypominamy, iż wła-
śnie tutaj - w bytońskiej szko-
le - działa wspaniała Izba Regio-
nalna pełna pamiątek i cennych 
eksponatów rodem z Kociewia. 
Warto ją odwiedzić!

P.n.

Jeszcze w sierpniu 2018 roku 
ks. proboszcz zredagował pi-
smo skierowane do Jego Eks-
celencji Abp Wojciecha Pola-
ka, Prymasa Polski, Metropoli-
ty Gnieźnieńskiego, w którym 
zwrócił się z prośbą o przekaza-
nie cząstki świętego Wojciecha 
do parafii w Zblewie. 18 wrze-
śnia 2018 roku na ręce Księdza 
Proboszcza Kuria Metropolital-
na w Gnieźnie nadesłała depe-
szę z informacją o zgodzie na 

przekazanie relikwii Św. Wojcie-
cha parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła w Zblewie.
Aby otrzymać taki „dar”, trze-
ba było odpowiednio umotywo-
wać wniosek. W Zblewie nie bra-
kuje miejsc związanych ze Świę-
tym. W historii Zblewa również 
napisane jest o św. Wojciechu. 
Stąd wielu parafian i grup dzia-
łających przy kościele wyrazi-
ło pragnienie by i w zblewskiej 
monumentalnej świątyni czczo-

ne były relikwie Patrona Pol-
ski. Według wciąż żywej trady-
cji przez Zblewo wracał orszak 
z ciałem św. Wojciecha.  Prze-
kaz ten utrwalono na granitowej 
tablicy umieszczonej w bocznej 
kruchcie zblewskiego kościo-
ła. We wrześniu 2012 roku jedno 
z okien kościoła wypełniono wi-
trażem z postacią Świętego.
W organizację całego przedsię-
wzięcia włączył się Wójt Gmi-
ny Zblewo pan Artur Herold. 

Z całą swoją mocą zaangażo-
wał się w sprowadzenie cząst-
ki Świętego do Zblewa. Uroczy-
stość ta została wpisana w ob-
chody 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 
Będzie to niesamowita pamiąt-
ka naszej wiary dla potomnych 
i namacalne świadectwo wspól-
nego udziału w uczczeniu tak 
ważnej uroczystości, jaką jest 
Święto Niepodległości.

P.n.

Cenne relikwie 
trafią do kościoła 
w Zblewie

23 kwietnia 2019 r. czterdziestoosobowa delegacja z parafii w Zblewie z ks. 
proboszczem Zenonem Góreckim na czele, uda się z pielgrzymką do Archikatedry 
Gnieźnieńskiej gdzie Prymas Polski Abp Wojciech Polak ofiaruje relikwie Św. 
Wojciecha dla parafii. To wielkie, historyczne wydarzenie. Relikwie są pierwszego 
stopnia - to cząstka kości męczennika.
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Agatka i Piotr - to dwójka naj-
młodszych Kociewiaków, któ-
rzy urodzili się 10 lutego. Trzy 
dni później delegacja Powia-
tu Starogardzkiego odwiedzi-
ła dzieci i ich mamy na Oddzia-
le Neonatologicznym Kociew-
skiego Centrum Zdrowia. Nie 
była to przypadkowa wizyta, 
bowiem w imieniu Zarządu Po-
wiatu Starogardzkiego prezen-
ty przekazała Dorota Gałecka, 
naczelnik Wydziału Nadzo-
ru Właścicielskiego i Zdrowia. 
Niespodziankami były foteli-
ki samochodowe. Posłużą one 
nawet na kilka lat, bowiem są 
to foteliki na 6-18 kg. 
„Przyznam się, że nie wiedzia-
łam, że czeka nas taka niespo-
dzianka.” - cieszy się Magdalena 
Maroszek, mama małej Agatki. 
„Jesteśmy zaskoczeni, ale oczy-
wiście bardzo dziękujemy. Bez-
pieczeństwo naszych pociech 
jest bardzo ważne.” - mówi Elż-
bieta Sobol, mama Piotrusia.
Tradycją już stało się to, że w ten 
nietypowy sposób świętujemy 
Światowy Dzień Kociewia. 
„Od kilku lat władze Powia-
tu Starogardzkiego w trosce 
o bezpieczeństwo i komfort 
jazdy najmłodszych przygoto-
wują niespodziankę dla rodzi-

ców dzieci urodzonych 10 lute-
go.” - wyjaśnia Dorota Gałecka. 
Trzeba przyznać, że zwykle 10 
lutego rodziło się więcej ma-
luszków. Jednak rekordowy, je-
śli chodzi o liczbę urodzin, był 
1 kwietnia 2015 roku. Wówczas 
Kociewskie Centrum Zdro-
wia obchodziło 5-lecie istnie-
nia i z tej okazji wręczano rów-
nież foteliki samochodowe. Na 
świat przyszło 9 noworodków 
(6 chłopców i 3 dziewczynki). 
Co warto dodać - statystycz-
nie w KCZ dziennie odbierają 
ok. 3 porodów. 
„Dobrze wkroczyliśmy w 2019 
rok, bowiem w samym styczniu 
mieliśmy 111 porodów. Jeśli cho-
dzi o cały ubiegły rok, to licz-
ba ta sięgała około 1250. Taka 
tendencja utrzymuje się już od 
kilku lat.” - podkreśla Henryka 
Bona, kierownik Oddziału Neo-
natologicznego. 
Wracając jednak do Agatki i Pio-
trusia... Udało nam się ustalić, że 
Agatka ma starszego brata Ja-
kuba. Chłopiec ma 5 lat. Z ko-
lei na Piotrusia z utęsknieniem 
czeka 7-letni Szymon. 
Rodzicom i maluchom życzymy 
wszystkiego dobrego, a przede 
wszystkim dużo zdrowia. 

P.n.

Prezenty dla 
najmłodszych 
kociewiaków
10 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kocie-
wia. Jest to także wyjątkowy dzień dla wszyst-
kich dzieci, które przychodzą na świat w Ko-
ciewskim Centrum Zdrowia. Dla maluszków 
i ich rodziców Zarząd Powiatu Starogardzkiego 
przygotował bowiem... niespodziankę. 

Zgłoś zdjęcie 
do konkursu

Jeszcze przez kilka dni – do 28 lutego można zgłosić swoje prace do konkursu 
fotograficznego promującego Kociewie. Warto, bo czekają atrakcyjne nagrody i okładka!

Trwa konkurs fotograficzny pn. 
„Najlepiej Kociewie czuje się 
w Zblewie!”. Organizatorzy, po-
dobnie jak w zeszłym roku za-
chęcają do przysyłania zdjęć 
promujących uroki i walory Ko-
ciewia w gminie Zblewo. Mogą 
to być zarówno krajobrazy, jak 
i twarze Kociewiaków czy też 
zatrzymane w kadrze pasje, 
tradycje, kultura, wydarzenia… 
Jednym słowem - czekamy 
na Państwa zdjęcia ukazujące 
piękno Kociewia i Kociewiaków 
w granicach gminy Zblewo.
Na laureatów czekają atrakcyj-
ne nagrody, ufundowane przez 

wójta gminy Zblewo. Ale są też 
dodatkowe nagrody specjal-
ne – i to aż trzy! Ufundowali je 
partnerzy konkursu. I tak: Nad-
leśnictwo Kaliska nagrodzi naj-
lepszą fotografię przyrodniczą 
zgłoszoną do konkursu, a Lo-
kalna Organizacja Turystyczna 
KOCIEWIE - najbardziej kociew-
skie zdjęcie! Będzie też nagro-
da dla najlepszego zdjęcia pro-
mującego rolnictwo, a przyzna 
ją Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu.
Prace można nadsyłać do 28 lu-
tego (czwartek) włącznie. Na-
leży je przesłać elektronicznie 

na adres konkurs@zblewo.pl 
w sposób zgodny z regulami-
nem konkursu (dostępnym na 
stronie zblewo.pl). Określone 
są tam m.in. wymogi techniczne 
zdjęć konkursowych. Wszystkie 
nadesłane do konkursu zdję-
cia zostaną zaprezentowane 
na specjalnej wystawie, którą 
wczesną wiosną będzie można 
oglądać w GOK w Zblewie.
Przypomnijmy, iż ubiegłorocz-
na edycja konkursu cieszyła się 
wielkim zainteresowaniem, zgło-
szono kilkadziesiąt prac, a zdję-
cia były naprawdę zachwycają-
ce. Laureatką konkursu głów-

nego została Julieta Skrzp-
czak, a po wernisażu zwycię-
ska praca w formie fotoobrazu 
została przekazana na aukcję 
charytatywną dla mieszkanki 
gminy Zblewo, zmagającej się 
z ciężką chorobą. Nagrodzo-
ne prace wsparły także tego-
roczną WOŚP i były licytowane 
podczas finału w Zblewie oraz 
w Pinczynie. Z kolei zdjęcie, któ-
re otrzymało nagrodę specjalną 
Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej KOCIEWIE trafiło na okładkę 
folderu promocyjnego, wydawa-
nego przez LOT w wielotysięcz-
nym nakładzie!

/Expressy.plBądź 
na Bieżąco!
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Koncerty z okazji Dnia Kobiet 
stały się już w gminie Zblewo 
tradycją. Przypomnijmy, iż w po-
przednich latach wójt zorganizo-
wał z tej okazji m.in. koncert Don 
Vasyla i Gwiazd Cygańskiej Pie-
śni oraz koncert Przemka Radzi-
szewskiego. Mieszkanki gminy 
bardzo lubią te muzyczne upo-

minki z okazji swojego święta 
i hala sportowa zapełniona jest 
zawsze do ostatniego miejsca! 
W tym roku specjalnie dla Pań 
z gminy Zblewo, na zaprosze-
nie wójta wystąpi Roberto Zu-
caro z zespołem. Usłyszymy 
najpiękniejsze, włoskie przebo-
je takie jak: „Marina”, „Felicita”, 

„Ci Sara”, „Volare” czy „Quando 
Quando”. Jak co roku podczas 
tego wyjątkowego spotkania  
nie zabraknie też innych nie-
spodzianek dla Pań.
Koncert odbędzie się 8 marca 
(piątek) o godz.18:00 w sali wido-
wiskowo-sportowej w Zblewie. 
Bezpłatne wejściówki przezna-

czone są wyłącznie dla Miesz-
kanek gminy Zblewo. Wejściów-
ki można odbierać w Gminnym 
Ośrodku Kultury im. Małgo-
rzaty Hillar w Zblewie (w godz. 
od 9.00 do 18.00). Szczegóło-
we informacje i kontakt: GOK 
w Zblewie, tel. (58) 588 43 77.  
Serdecznie zapraszamy!

Wójt zaprasza  
na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, wójt gminy Zblewo Artur Herold przygotował dla Pań wspaniałą, 
muzyczną niespodziankę.Tym razem będzie to koncert włoskich przebojów. 

Przypomnijmy, iż na początku 
lutego Gmina Zblewo wystawi-
ła na sprzedaż dwa samocho-
dy pożarnicze, które służyły 
wcześniej w jednostkach Ka-
rolewo i Semlin. Auta wyjątko-
we – bo wiekowe! Były to dwa 
czerwone żuki A-15. Pierwszy 
z nich miał 50 lat, drugi był 
o 7 lat młodszy. Oba oryginal-
ne i bez żadnych przeróbek. 
Wciąż można je odpalić nie 
tylko przez kluczyk w stacyj-
ce, ale posiadają również moż-
liwość awaryjnego uruchomie-
nia silnika za pomocą korby. 
Szybko okazało się, że pasjo-
natów starych aut jest wielu. 
I tak rozpoczęła się ich medial-
na kariera, żuki trafiły najpierw 

na antenę Radia Gdańsk, a po-
tem wystąpiły w TVP 3 Gdańsk. 
Następnie pojawiły się na ante-
nie Teleexpresu w TVP1. I tak 
o zblewskich żukach usłysza-
ła cała Polska. Ponadto żuki 
stały się głównymi bohatera-
mi filmu nakręconego przez 
TVN TURBO. Ekipa telewizyjna 
przyjechała do Zblewa kilka dni 
temu, by – jak mówili realizato-
rzy programu - udokumento-
wać samochody, które odcho-
dzą w zapomnienie. 
W miniony piątek tj. 15 lutego 
2019r. przetarg na sprzedaż 
aut został rozstrzygnięty. Sa-
mochody zostały sprzedane 
i wkrótce trafią do Radomska.

P.n.

wozy strażackie ze 
zblewa w telewizji
Strażackie żuki stały się sławne na całą Polskę 
i trafiły nie tylko na radiową antenę, ale także 
do telewizji! Skąd takie zainteresowanie?

zblewo. dzieci Pokochały goklandię!
Jak co roku w czasie ferii zimowych w gminnym ośrodku Kultury 
w Zblewie trwała „goKLAnDiA” czyli cykl zajęć  dla dzieci i młodzieży. 
Dzieci z gminy Zblewo pokocha-
ły „GOKLANDIĘ” i na wszystkich 
zajęciach podczas ferii był kom-
plet uczestników! Animatorzy 
z Ośrodka Kultury nie kryją rado-
ści. „W tym roku frekwencja na-
szych podopiecznych zaskoczy-
ła nawet nas samych! Bardzo się 
cieszymy, że nasze zajęcia spo-
tkały się z tak dużym zaintereso-
waniem. Oprócz gier i zabaw zor-
ganizowaliśmy m.in. spotkanie 
z garncarzem, podczas którego 

każdy uczestnik mógł wykonać 
własne, gliniane naczynie i za-
brać je do domu. Była to dla dzie-
ci wielka frajda. Okazało się, że 
mamy wielu młodych, zdolnych 
garncarzy!” – mówi Agniesz-
ka Galicka-Wrzałka z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zblewie. A to 
nie koniec atrakcji, które czeka-
ły na dzieci z gminy Zblewo pod-
czas ferii. „Gościliśmy także Te-
atrzyk „MASKA” ze spektaklem 
pt. „Złośliwości jej Królewskiej 

Mości”, który uczył oraz bawił. 
Wielką atrakcją było także Kino 
Sferyczne, w którym w wielkiej 
kopule wyświetlany był film, a wi-
dzowie mogli go oglądać leżąc 
na matach. Zakończeniem ferii 
była dyskoteka, którą poprowa-
dził DJ MAXA. Jednym słowem 
– tegoroczna „GOKLANDIA” tęt-
niła zżyciem i uśmiechami dzieci. 
A przecież o to podczas ferii cho-
dzi…” – podsumowuje Agnieszka 
Galicka-Wrzałka. 

Zostań 
dziennikarzem!
nAPiSZ Do nAS:
r.laskowski@expressy.pl
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAm

SPRZEDAm działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod lasem, 
1033m2, cena 49 tys. zł.,  tel. 602 306 210

SPRZEDAm działkę ogrodniczą z domkiem 
i szklarnią, tel. 538 443 446

SPRZEDAm 2-pokojowe mieszkanie w Rumi 
Janowie, 33m2 na 2 piętrze, do remontu, tel. 
515 713 597

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

WYnAJmĘ

REDA ul.12 Marca, wynajmę garaż z działką 
o pow. 616m2, tel. 602 306 210

PoSZUKUJĘ WYnAJĄĆ

JESTEm zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPiĘ

KUPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAm

KUPiĘ

ZłomoWAniE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 

Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

USłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

oPAKoWAniA jednorazowe, tel. 501 175 330

PRofESJonALnA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

KoTłoWniE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

PRASA kostka masy FERGUSON, typ 14, 
duży podbieracz 1.43  ST.B., 3 500 zł., Luzi-
no, tel. 506 250 477

SłomA w balotach 120x150 siano, słowa 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

DREWno opałowe buk, sosna i gałęziówka, 

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty 
czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
SZUKASZ PRACoWniKA?
napisz ogłoszenie!

oToZ AnimALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PomÓŻ nAm PomAgAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, 

przekaż 1% podatku
 (Krajowy Rejestr Sądowy: 

KRS 0000069730 
w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce 
k. Wejherowa”)

WAŻnE TELEfonY

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!

Piszesz? 
Robisz 
zdjęcia? 
Nagrywasz 
filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

DmUChAWA, stan dobry, 550 zł., Szemud, 
tel. 510 751 837

SiEWniK, poznaniak, stan dobry, 2 400 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

PRZYCZEPA do kostek 6 m., stan dobry, 3 
000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SZLifiERKA, 450 zł, Szemud, tel. 510 751 837

PłUg 3 skiby i brony 5, zawieszane, 750 zł., 
tel. 600 667 860

foTELo-tapczan 1 osobowy i fotel gratis, 
110 zł., tel. 600 667 860

SPRZEDAm kanapę narożną, mało używaną, 
w brązie z dodatkiem kremu, 2 poj. na po-
ściel, 200 x140, tel. 510 501 955

SPRZEDAm dwa rowery z 3 przerzutkami, dam-
ski, mało używane, miejskie koła, tel. 510 501 968

SPRZEDAm komodę+ narożnik. Stan bdb, 
260 zł., tel. 509 796 794 

SPRZEDAm nowy stół z krzesłami do jadal-
ni, tel. 607 587 590 

SPRZEDAm skrzydła drzwiowe drewniane, 
tel. 607 587 590

SPRZEDAm skrzydła drzwiowe sosnowe. 
Lewe 80cm, prawe 70cm. Jedno z pełnego 
drewna, prawe 70cm, tel. 607 587 590 

AnTYKi lustro, rogi, kryształy, włocławek, 
kufle, półka narożna, krzesła, itp., drobiazgi, 
tel. 781 426 010

WYPRZEDAŻ sprzętu bazowego, szkło, na-
czynia, grill do tortilli, frytkownica, mikrofale, 
tel. 781 426 010

SPRZEDAm chłodziarkę dla gastronomii 
i roolbar z kompletnym osprzętowieniem, 
tel. 781 426 010

SPRZEDAm materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

ZłoTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurtki, 
135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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Ruszyły prace nad 
przebudową szpitala

Najważniejszy i największy projekt w historii starogardzkiego szpitala wkracza w kolejną fazę. Władze Powiatu Starogardzkiego 
 podpisały właśnie umowę na przebudowę głównego budynku Kociewskiego Centrum Zdrowia. Wartość inwestycji to prawie 8 mln zł.

Zadanie zakłada m.in. przebu-
dowę istniejącego bloku opera-
cyjnego na Ośrodek Rehabilita-

cji, a także modernizację i prze-
budowę 5 oddziałów szpitala: 
neurologicznego, udarowego, 

kardiologicznego, chirurgicz-
nego oraz chorób wewnętrz-
nych. W ramach prac wykona-

na zostanie również dobudo-
wa nowego dźwigu osobowe-
go dla potrzeb szpitala. Podpi-

sana właśnie umowa zakłada 
także przebudowę klatek scho-
dowych zgodnie z zaleceniami 
ekspertyzy i opinii przeciwpo-
żarowej oraz przebudowę za-
silania w budynku głównym. 
Przedsięwzięcie, którego reali-
zatorem jest firma Hartuna ze 
Skarszew, ma zostać zakończo-
ne do czerwca 2021 roku. War-
tość tej inwestycji to 7,7 mln zł.
„To kolejny, ważny krok związany 
z największym projektem doty-
czącym Kociewskiego Centrum 
Zdrowia. Podpisana umowa po-
zwoli w ciągu najbliższych dwóch 
lat diametralnie zmienić pięć od-
działów naszego szpitala.  Zakres 
prac jest obszerny i skomplikowa-
ny, ale zadanie sprawi, że szpital 
znajdzie się w zupełnie innej rze-
czywistości. Chodzi nam przede 
wszystkim o zwiększenie bezpie-
czeństwa zdrowotnego naszych 
mieszkańców, ale także miesz-
kańców czterech ościennych po-
wiatów. Przed nami też kolejne 
zadanie, jakim jest budowa bloku 
operacyjnego.” – mówi wicesta-
rosta Patryk Gabriel
Rocznie placówka udziela 50 
tys. świadczeń medycznych, 

a na oddziały szpitalne tra-
fia ponad 14,5 tys. pacjentów. 
Niestety, na naszym terenie na 
tle województwa pomorskie-
go mamy kilka niekorzystnych 
wskaźników. W zakresie umie-
ralności w powiecie starogardz-
kim wynoszą one 1,10, a w woje-
wództwie 0,95.  Wskaźniki do-
tyczące chorób płuc są wyższe 
aż o 78 procent w porównaniu 
z danymi z kraju. Jeśli zaś cho-
dzi o wskaźniki dotyczące no-
wotworów złośliwych płuc, to 
na naszym terenie są one wyż-
sze o 40 procent niż dane ogól-
nopolskie. Realizacja projek-
tu pozwoli w ogromnym stop-
niu unowocześnić placówkę, 
zwłaszcza na oddziałach: neu-
rologicznym, kardiologicznym, 
udarowym, chirurgii ogólnej 
oraz chorób wewnętrznych.
„Prace projektowe potrwają 
około 4 miesięcy i po przygo-
towaniu dokumentacji rozpocz-
ną się roboty budowlane. Będą 
one prowadzone we wszystkich 
oddziałach jednocześnie.” – 
wyjaśnia Wiesław Hartuna, pre-
zes Zarządu firmy.

P.n.

Dworzec autobusowy w Staro-
gardzie Gdańskim zmienił swój 
wygląd i miejsce. Dotychcza-
sowy przy ul. Gdańskiej pozo-
stanie zajezdnią dla autobusów 
PKS. Nowa pętla powstała przy 
ul. Kolejowej niedaleko odre-
staurowanego w ubiegłym roku 
dworca PKP. Pomiędzy jednym, 
a drugim pojawiły się parkingi, 

które ułatwiają mieszkańcom 
korzystanie z różnych środków 
transportu. Całość stanowi waż-
ny elementem integracyjnego 
węzła przesiadkowego.
„Węzeł  służy integracji różnych 
form transportu indywidualnego 
i zbiorowego w jednym miejscu. 
Coraz więcej miast stosuje takie 
rozwiązania. Chodzi o wyrobie-

1 marca br. zostanie uruchomiona nowa pętla autobusowa sąsiadująca z niedawno odrestaurowanym 
dworcem PKP. mieszkańcy oraz przyjezdni będą mogli w pełni korzystać ze zintegrowanej komunikacji, 
która znacząco poprawi dostęp do podróży miejskich, krajowych jak i zagranicznych.

wkrótce otwarcie nowej Pętli autobusowej

nie nawyku korzystania z auta, 
roweru, pociągu czy autobusu 
i łączenia jednego środka z dru-
gim w czasie jednej podróży. Ma 
to ogromny wpływ, nie tylko na 
zwiększenie dostępności komu-
nikacyjnej miasta oraz atrak-
cyjności poruszania się po nim, 
ale przede wszystkim na – waż-
ne z punktu widzenia ekologii – 
ograniczenie emisji spalin. W na-
szym przypadku odrestaurowa-
ny stary dworzec, budowa nowej 
pętli autobusowej oraz moderni-
zacja całej pobliskiej infrastruk-
tury drogowej dodatkowo zmie-
niły wygląd i poprawiły atrak-
cyjność ważnej dla mieszkań-
ców części miasta, która do tej 
pory należała do obszarów naj-
bardziej zaniedbanych w Staro-
gardzie.” – powiedział Janusz 
Karczyński Naczelnik Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego.
Oprócz budynku dworca i par-

kingów, węzeł integracyjny skła-
da się z dużego placu manew-
rowego oraz 12 zadaszonych 
stanowisk autobusowych. Każ-
dy przystanek wyposażony jest 
w tablicę informacyjną. Dodatko-
wo z każdej strony pętli ustawio-
ne są elektroniczne wyświetla-
cze z rozkładem jazdy. Podróż-
ni, czekający na autobus, mogą 
usiąść na ławeczce, która znaj-
duje się pod wiatą. Przystanki 
rozmieszczono na owalu pętli, co 
umożliwia kierowcom swobodne 
manewry w jej wnętrzu. 
Miasto wybudowało nową pętlę 
autobusową w ramach projektu 
„Budowa i skomunikowanie wę-
zła integracyjnego w Starogar-
dzie Gdańskim” Projekt został 
dofinansowany przez Unię Eu-
ropejską. Jego łączny koszt wy-
niósł 42 591 800 zł. Wartość do-
tacji wyniosła  34 386 092 zł. 

P.n.

Dojdzie do zmiany na stanowisku dyrektora gmin-
nego ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

Nowym dyrektorem GOSiR w Skarszewach został Kryspin Karnat, 
znakomity skarszewski działacz sportowy, trener KS Wietcisa.
Dotychczasowy dyrektor Adam Sobiecki odchodzi z GOSiR, 
ale będzie współpracował z gminą w zakresie nowych inwe-
stycji sportowych.

P.n.

zmiana na stanowisku 
dyrektora gosir

Fo
t.

 w
w

w
.p

ow
ia

ts
ta

ro
ga

rd
.p

l
Fo

t.
 w

w
w

.s
ta

ro
ga

rd
.p

l

Fo
t.

 G
m

in
a 

Sk
ar

sz
ew

y



16| Wtorek, 26 lutego 2019 expressy.pl

Pierwsze Punkty 
beniaminka 03  
w ii lidze futsalu

dobra Postawa koszykarzy PolPharmy
w Pucharze Polski

sPortowe ferie zimowe w czarnej wodzie

Będzie to ostatni sezon zaan-
gażowania Polpharmy w spon-
soring koszykówki zawodo-
wej w Starogardzie. W związ-
ku z ograniczeniem budżetu 
sponsorskiego spółki, z uwa-
gi na konieczność ponoszenia 
przez spółkę znaczących na-
kładów inwestycyjnych, w tym 
m. in. na rozwój mocy produk-
cyjnych w zakładzie w Staro-
gardzie Gdańskim, Polpharma 
nie zawrze umowy sponsor-
skiej z Klubem na kolejny se-
zon 2020/2021. W następnych 
latach spółka planuje skupić 
swoje wysiłki sponsorskie na 
projektach o mniejszej ska-

li, skierowanych do różnych 
grup społeczności lokalnej, 
w tym osób starszych oraz 
dzieci i młodzieży.
„Chcemy podkreślić, iż prze-
dłużenie współpracy z Klubem 
o kolejny sezon pozwoli zarzą-
dowi Klubu na podjęcie stosow-
nych działań zmierzających do 
pozyskania innych sponsorów. 
Wierzymy, że tradycje staro-
gardzkiej koszykówki zostaną 
podtrzymane dzięki zaangażo-
waniu innych sponsorów i part-
nerów.” – mówi Magdalena Rze-
szotalska, dyrektor ds. Komuni-
kacji Korporacyjnej i CSR.
„Jednocześnie pragniemy po-

dziękować zarządowi Klubu, 
zawodnikom i kibicom drużyny 
Polpharma Starogard Gdań-
ski za wiele wspaniałych emo-
cji, które towarzyszyły nam 
od 2004 roku, kiedy drużyna 
pod szyldem Polpharmy wy-
walczyła awans do ekstrakla-
sy, a w kolejnych latach zdoby-
ła brązowy medal mistrzostw 
Polski oraz Puchar Polski. Je-
steśmy przekonani, że do koń-
ca obecnego sezonu i w sezo-
nie 2019/2020 czeka nas jesz-
cze wiele pięknych zwycięstw 
i sportowych wzruszeń.” – do-
daje Magdalena Rzeszotalska.

P.n.

5 kolejka ii Ligi futsalu odbyła się 20 lutego br.

Polpharma Starogard gdański przygodę 
z Pucharem Polski rozpoczęła 14 lutego br. 
od meczu z Legią Warszawa. 

W trakcie trwania ferii zimowych w dniaach 11-15 lutego 2019r. dzięki pomocy Urzędu miasta Czarna Woda 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie zorganizowano “ferie zimowe na sportowo 2019. 

Drużyna Beniaminka 03 podejmowała na swoim tere-
nie zawodników AZS UG Futsal. Mecz zakończył się wy-
nikiem 7 do 7. Dzięki temu drużyna Beniaminka zdoby-
ła swój pierwszy historyczny punkt w tych rozgrywkach. 
Przed nami 6 kolejka, w której drużyna Beniaminka zagra 
u siebie z ekipą Maj Projekt. Mecz odbędzie się 1 marca 
2019r. o godzinie 20.00 w Starogardzie Gdańskim przy 
ulicy Olimpijczyków Starogardzkich 1.

P.n.

Po zaciętym meczu wygrała drużyna Polpharmy, 
pokonując Legię Warszawa 74 do 67. Dzięki temu 
awansowali do półfinału Suzuki Pucharu Polski, 
który odbył się dwa dni później. Tym razem prze-
ciwnikiem Polpharmy była drużyna Arged BMSlam 
Stal Ostrów Wielkopolski, która okazała się zbyt 
mocna dla koszykarzy ze Starogardu Gdańskie-
go. Mecz zakończył się wynikiem 76 do 66. Dru-
żyna z Ostrowa Wielkopolskiego zagrała w finale 
Pucharu Polski, który ostatecznie wygrali pokonu-
jąc Arkę Gdynia 77:74 i po raz pierwszy w historii 
triumfując w tych rozgrywkach.

Swoje umiejętności spor-
towe doskonalili chłop-
cy i dziewczęta z klas 4-6 
szkoły podstawowej w Czar-
nej Wodzie. Uczestnicy byli 
podzieleni na grupy 15-o-
sobowe. Chłopcy tworzyli 
jedną, a dziewczynki drugą 
grupę.  trakcie trwania zajęć 
uczestnicy szlifowali swoje 
umiejętności w piłce ręcz-
nej, piłce nożnej, unihoke-
ja czy w grze w dwa ognie. 
Mieli także okazję poćwu-
czyć grę w tenisa stoło-
wego oraz grę rekreacyjną 
znanej w miejscowej szkole 
jako “kółko-krzyżyk”.

P.n.

Znamy decyzję sponsora 
Polpharmy Starogard Gdański

Zarząd Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, sponsora tytularnego drużyny koszykarskiej Polpharma Starogard Gdański, podjął 
decyzję o kontynuowaniu sponsoringu Klubu w sezonie 2019/2020. W najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa sponsorska.
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