
WYBIERAM POMORSKIE!

Aktualna sytuacja na rynku pracy, inwestycje deweloperskie 
w naszym województwie, gospodarka, nowe pomorskie ob-
wodnice, biznes na Pomorzu – to tylko niektóre z tematów, ja-
kie poruszamy w naszym magazynie „Wybieram pomorskie!”. 
Dziś oddajemy kolejne – już drugie – wydanie poświęcone 
naszemu regionowi. Zachęcamy do lektury!
str. I-IV

PRZEDSZKOLE JAK Z BAJKI

W Zblewie powstaje nowoczesne 
i  piękne przedszkole. Fundamen-
ty już stoją, dobrze zabezpieczone 
przed  zimą.  Tymczasem  trwają 
dalsze  prace  koncepcyjne,  bo  to 
przedszkole będzie naprawdę wy-
jątkowe!. Znamy już jego nazwę – 
to „Leśna Przygoda”.
str. 2

CZAS NA DZIAŁANIE

Gmina  Zblewo  planuje  w  tym 
roku  inwestycje  na  rekordowym 
poziomie – za ponad 30 milionów 
złotych! O planach inwestycyjnych 
na 2021 rok opowiada wójt Artur 
Herold: każdy nowy rok niesie ze 
sobą  nowe  możliwości,  nadzieje 
i plany, które chcemy zrealizować.  
str. 3 
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STABILNA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ZBLEWO:
JEST NOWA UMOWA, PODWYŻEK NIE BĘDZIE!

Wójt gminy Zblewo Artur Herold oraz Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STAR-
KOM" Rafał Głodek podpisali właśnie kolejną umowę na wywóz odpadów z terenu gminy 
Zblewo. Nowa umowa została zawarta na okres 3 lat, począwszy od 1 października 2021 roku. 
Przypomnijmy, iż firma STARKOM jest również obecnym wykonawcą tej usługi na terenie 
gminy Zblewo. Poprzednia umowa  została zawarta w 2019 roku i okres jej trwania kończy 
się w tym roku.

Obecnie Gmina Zblewo ma jedne z najniższych stawek za odbiór odpadów w powiecie staro-
gardzkim i jak zapewnia wójt Artur Herold, w ciągu najbliższych 3 lat nie są planowane podwyżki. 
„Cieszę się, że w tych trudnych czasach udało nam się zachować ciągłość i stabilność naszego 
gminnego systemu gospodarowania odpadami. Przypomnę , iż w styczniu tego roku do naszego 

przetargu na odbiór odpadów przystąpiły 2 firmy. Udało nam się uzyskać bardzo korzystną dla 
Mieszkańców ofertę, która nie tylko pozwoli za zachowanie dotychczasowych cen, ale także ja-
kości usług. Przedsiębiorstwo „Starkom” jest dobrze znane naszym Mieszkańcom, a teren naszej 
gminy jest już doskonale znany wykonawcy, co ułatwia realizację usługi. Chroni nas to także  
przed ewentualnymi utrudnieniami z jakimi moglibyśmy się spotkać przy zmianie wykonawcy. 
Jestem przekonany, iż jako samorząd musimy zrobić wszystko, aby pomóc naszym Mieszkańcom 
w tym niełatwym czasie, kiedy byt wielu rodzin jest realnie zagrożony w związku z pandemią. Dla-
tego z radością chciałbym uspokoić wszystkich – Gmina Zblewo zadbała o to, by zarówno opłata 
za wywóz śmieci, jak podatki i inne opłaty nie zwiększyły się i nie obciążyły naszych Mieszkań-
ców. Mam nadzieję, że tak rozpoczęty rok przyniesie nam więcej dobrych wiadomości i będzie 
oznaką dobrej passy dla nas wszystkich…” – mówi Artur Herold.

GM. ZBLEWO | Nowy rok przynosi dobre wieści dla Mieszkańców gminy Zblewo. Podpisano bowiem nową umowę na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zblewo. Umowa jest bardzo korzystna dla Mieszkańców – co najważniejsze: 
nie będzie podwyżek opłaty za odbiór śmieci!

W Urzędzie Gminy w Zblewie trwają 
przygotowania do ogłoszenia jednego 
z najważniejszych przetargów w tym roku. 
Oczywiście chodzi o budowę nowego 
przedszkola w Zblewie. Przypomnijmy, że 
dzięki ubiegłorocznemu wsparciu z rezer-
wy Premiera udało się rozpocząć budowę 
i ukończyć fundamenty obiektu.  

W tej chwili trwają intensywne prace 
związane z profesjonalną aranżacją wnętrz 
obiektu. Pieczę nad działaniami ma firma 
CGL Radosława Czerniejewskiego z Gdy-
ni. Jest to ta sama firma, która wcześniej 
wykonała aranżację przedszkola w Pinczy-
nie. „Stawiamy w Zblewie na pełen profe-
sjonalizm, bardzo zależy nam na wysokiej 
jakości zaprojektowania i wykonania nawet 
najdrobniejszych  szczegółów w naszym 
nowym przedszkolu. Czekaliśmy na tę in-
westycję tak wiele lat, dlatego teraz musimy 
zadbać o to, by spełniła ona wszystkie ocze-
kiwania i najwyższe standardy. Stąd tak 
liczne konsultacje, uzgodnienia i spotkania 
robocze z szerokim udziałem przedsta-
wicieli społeczności naszego Przedszkola 
Gminnego w Zblewie…” – mówi wójt Ar-
tur Herold, który osobiście sprawuje pieczę 
nad tą inwestycją.

 W I etapie prac,  Inwestor czyli Gmina 
Zblewo wspólnie z dyrektor przedszkola 
Beatą Cyrson oraz przedstawicielkami 
Rady Rodziców wybrała - jedną z czte-
rech zaproponowanych przez projektan-
tów -  nazwę przedszkola. Kolejny etap 
prac aranżacyjnych (który właśnie trwa) 
polega na modelowaniu wnętrz nowego 
przedszkola, dostosowanych do wybranej 
nazwy i motywu przewodniego.  

Wszyscy wiemy, jak piękne przedszkole 
powstało w 2019 roku w Pinczynie. Jego 
nazwa -  „Zielona Łąka” ujmuje w so-
bie charakter całego obiektu, od jego 

aranżacji aż po lokalizację. A jak będzie 
w Zblewie? Wiemy już! Przedszkole 
w Zblewie będzie nosiło nazwę – „Leśna 
Przygoda”. Skąd ta nazwa? „Stawiamy na 
ekologię, przyjazne środowisko i natural-

ne materiały. Podkreślamy nasze piękne, 
przyrodnicze położenie na skraju Borów 
Tucholskich, jak i atrakcyjną, naprawdę 
wyjątkową lokalizację przedszkola. Jest 
tam zieleń, przestrzeń, bezpieczeństwo... 

Wystrój, materiały, kolorystyka, a nawet 
nazwy grup przedszkolnych – wszystko to 
będzie miało wspólny mianownik. Nazwa 
„Leśna Przygoda” ma same pozytywne 
skojarzenia i takie będzie całe przedszko-

le. Już dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, 
że zblewskie przedszkole będzie jednym 
z najpiękniejszych obiektów tego typu 
w nie tylko w województwie pomorskim, 
ale i w kraju” – nie kryje wójt.

Przedszkole w Zblewie będzie jak z bajki!
Gm. Zblewo | W Zblewie powstaje nowoczesne i piękne przedszkole. Fundamenty już stoją, dobrze zabezpieczone przed zimą. Tymczasem trwają dalsze 
prace koncepcyjne, bo to przedszkole będzie naprawdę wyjątkowe!
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Każdy nowy rok niesie ze sobą nowe 
możliwości, nadzieje i plany, które chce-
my zrealizować.  I wierzymy, że się to uda. 
Jestem pełen tej wiary zarówno jako czło-
wiek, ale też jako wójt. To będzie dla Gmi-
ny Zblewo wyjątkowy, dobry rok!

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja zwią-
zana z pandemią jest wyjątkowo trudna. 
Wszyscy jesteśmy zmęczeni, że tak dłu-
go to trawa, że tak bardzo zmieniło się 
nasze codzienne życie – może i zwykłe, 
ale dające nam wszystkim dużo radości, 
spokoju i zadowolenia. Chciałbym jednak 
prosić Państwa, abyśmy nie tracili dobrej 
energii i optymizmu. Bardzo zależy mi, 
aby w naszej Gminie - pomimo sytuacji 
epidemicznej - tempo realizacji naszych 
inwestycji, a tym samym tempo zrów-
noważonego rozwoju całej Gminy – nie 
zwalniało, a wręcz przeciwnie – przyśpie-
szało. To nie jest czas na przeczekanie, na 
bierność. W naszej Gminie zawsze jest 
czas na działanie, aktywność, determina-
cję i realizację planów! Głęboko w to wie-
rzę i nawet pandemia nie jest w stanie tej 
wiary we mnie zburzyć. Musimy działać, 
inwestować, rozwijać się! I taki właśnie 
będzie również ten rok.

Dlatego w 2021 roku planujemy zre-
alizować wiele naprawdę potrzebnych 
i dobrych projektów oraz inwestycji. I to 
zarówno tych dużych – o wielomiliono-
wym budżecie, jak i tych mniejszych – ale 
tak bardzo potrzebnych, by zachować co-
dzienną radość i jakość życia. Wszystkie 
moje plany i zamierzenia na ten rok, jak 
i w całym moim działaniu łączy jedno: 
pewność, że najważniejsze jest to, by być 
blisko ludzi i ich spraw. Właśnie dlatego 
w 2021 roku – a  jestem przekonany, że 
także w kolejnych latach:

nie będziemy podnosić opłat za •	
śmieci i podatki,

opłata za wodę i ścieki także pozosta-•	
nie bez podwyżek, z niewielkimi regula-

cjami finansowymi, odgórnie nałożonymi 
przez Wody Polskie.

Ten rok będzie naprawdę wyjątkowy jeśli 
chodzi o inwestycje. Planujemy zrealizo-
wać je na poziomie ponad 30 mln złotych 
tj. około 35 % naszego budżetu na koniec 
2021 roku. Będzie to najwyższy wymiar in-
westycji w historii Gminy Zblewo! Oczywi-
ście w planie inwestycyjnym Gminy Zble-
wo na 2021 rok uwzględniłem też wszystkie 
postulaty, wnioski, a także obietnice dane 
Mieszkańcom z wszystkich sołectw. Zawsze 
z wielką uwagą się w nie wsłuchuję i dążę do 
tego, by rozwiązywać prawdziwe, codzien-
ne problemy naszych Mieszkańców. Czasa-
mi jest to naprawdę drobna rzecz, a tak po-
trzebna i realnie poprawiająca jakość życia 
naszych Mieszkańców.

Czasy są trudne, ale mimo to w naszej 
Gminie dobrze się dzieje, nawet w czasie 
pandemii, o czym świadczą dane, którymi 
z radością chciałbym się z Państwem po-
dzielić. Otóż:

udział w podatku CIT wzrósł 600 % •	
w stosunku do roku 2019,

udział w podatku PIT wzrósł z około •	
8 mln zł do ponad 9 mln zł,

udało się także pozyskać około 15 •	
mln środków zewnętrznych na inwestycje 
w 2021 roku.

Szanowni Państwo, są to bardzo dobre 
wiadomości, które spowodują, że Gmi-
na Zblewo  będzie się prężnie rozwijała. 
Powstaną nowe osiedla, infrastruktura 
drogowa, przedszkole, sala gimnastycz-
na w Bytoni i wiele innych oczekiwanych 
inwestycji. Wszystkie zaplanowane na ten 
rok inwestycje przedstawiam Państwu 
w formie tabeli informacyjnej. Zachęcam 
do zapoznania się z naszym planem inwe-
stycyjnym, w którym – dodam – znajdują 
się aż 54 zadania. Starałem się uwzględnić 
wszystkie postulaty, wnioski i niezrealizo-
wane dotąd obietnice.

Bardzo się cieszę, że w tym roku nastąpi 

tak wyjątkowy rozwój i prężna realizacja 
oczekiwanych inwestycji. Wynika to głów-
nie z tego, że nasza Gmina jest naprawdę 
wyjątkowa, prorozwojowa, korzystnie 
zlokalizowana, a przede wszystkim - 
z wielkim potencjałem przedsiębiorców 
i mieszkańców zaangażowanych w dzieło 

rozwoju Gminy. Jako Wójt jestem wdzię-
czy za to zaangażowanie, za ten wyjątko-
wy dar obecności. 

Patrząc na możliwości i perspektywy, 
które otwierają się dla nas w 2021 roku 
jestem pełen optymizmu, że uda nam się 
zrealizować wszystkie plany i że będą one 

dla Państwa źródłem ogromnej radości 
i satysfakcji.

Wierzę, że 2021 rok będzie dobrym ro-
kiem. Tego wszystkim Państwu z całego 
serca życzę! 

Artur Herold 
Wójt Gminy Zblewo

Inwestycje za 30 milionów! 
To jest czas na działanie!
Gm. Zblewo | Gmina Zblewo planuje w tym roku inwestycje na rekordowym poziomie – za ponad 30 milionów złotych! O planach inwestycyjnych Gmi-
ny Zblewo na 2021 rok - specjalnie dla naszych czytelników - opowiada wójt Artur Herold.



www.gst24.pl/aktualności Środa, 24 lutego 20214
fo

t. 
U

M
 S

ka
rs

ze
w

y

Przypomnijmy: w nocy z 30 na 31 grud-
nia 2020 roku niemal całkowicie spłonął 
zabytkowy, neogotycki kościół drewniany 
św. Józefa w Kasparusie. Świątynia z 1926 
roku została całkowicie zniszczona. Ko-
ściół konstrukcji ryglowej był wpisany do 
rejestru zabytków. Wysokość strat nie jest 
jeszcze znana, a okoliczności zdarzenia 
bada policja.

Dla wielu pokoleń był wyjątkowym miej-
scem modlitwy, a także centrum spotkań 
różnych organizacji i grup modlitewnych. 

Nic zatem dziwnego, że temat odbudowy 
kościoła stał się najważniejszym tematem, 
nad którym pochylili się samorządowcy 
podczas konwentu. 

- Jest to maleńka parafia, liczy zaledwie 
120 wiernych – stwierdził, otwierając kon-
went, starosta Kazimierz Chyła. – Kościół 
był pięknym dziedzictwem, dla wielu po-
koleń był też wyjątkowym miejscem mo-
dlitwy, a także centrum spotkań różnych 
organizacji. Wydarzył się jednak strasz-
ny pożar, który strawił niemal wszystko. 

Wielokrotnie udowodniliśmy swoją soli-
darność w tak trudnych chwilach i w razie 
potrzeby potrafimy pomóc. Zwracam się 
więc do naszych samorządowców, abyśmy 
wszyscy swoją cegiełkę w odbudowę ko-
ścioła w Kasparusie dołożyli. Wierzę, że 
nam wspólnie się to uda.

Starosta przypomniał, że w maju 2019 
roku doszło do ogromnego pożaru firmy 
w Skórczu i wówczas przez kilka dni było 
kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. 
Była to szeroko zakrojona akcja ratowni-

czo-gaśnicza. Jedną z osób, które były bar-
dzo zaangażowane w pomoc strażakom 
chociażby poprzez dostarczenie jedzenia, 
był ks. Dariusz Ryłko, proboszcz parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Skórczu, ad-
ministrator parafii w Kasparusie. Dziś ka-
płan sam potrzebuje pomocy.

- Konstrukcja była w większości drew-
niana, właściwie po 30 minutach pożaru 
nie było już co zbierać – wspomina ks. 
Dariusz Ryłko. – Z wnętrza kościoła nie 
udało się niczego uratować, wszystko 
spłonęło. Uratowano natomiast budynek 
plebanii, który nawet był starszy niż bu-
dynek kościoła. Zostało fragmenty, ale 
belki konstrukcyjne są mocno nadpalone. 
Mamy bardzo wstępne plany, aby posta-
wić mur w środku, a to, co pozostało z za-

bytkowej budowli byłoby potraktowane 
jako elewacja. Kościół był ubezpieczony. 
Odbudowa tego kościoła przekracza jed-
nak siły parafii, w której jest to 120 osób, 
w większości są to osoby starsze.

Ksiądz proboszcz przyznał, że obecnie 
czeka na decyzję prokuratury dotyczącą 
tego, kiedy będzie można wejść na teren 
obiektu. Przygotowany już został projekt 
zabezpieczeń, niebawem rozpocznie się 
inwentaryzacja tego, co zostało. Ks. Da-
riusz Ryłko nie krył, że jego marzeniem 
jest, aby móc tegoroczną pasterkę odpra-
wić już w odbudowanej świątyni.

Wszyscy samorządowcy zadeklarowali 
pomoc finansową. Do ustalenia są jedynie 
kwestie proceduralne na jakich zasadach 
miałoby być przekazywane wsparcie.

Samorządy chcą wesprzeć 
odbudowę kościoła

PowIAT | Za nami pierwszy w tym roku Konwent Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów zorga-
nizowany przez Starostę Starogardzkiego. Wiodącym tematem spotkania był pożar kościoła 
w Kasparusie. Samorządy zadeklarowały wsparcie.
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Urząd Miejski otrzymał z partnerskiego miasta Mechernich (Niemcy) 
paczkę, w której znajdowało się 1000 certyfikowanych maseczek z filtra-
mi FFP2. Do paczki dołączony został list do burmistrza Skarszew Jacka 
Pauli od skarbnika Mechernich Ralfa Claßena z ciepłymi pozdrowienia-
mi i nadzieją na szybkie spotkanie mieszkańców Mechernich i Skarszew 
w normalnych już warunkach.

- To piękny gest, za który bardzo dziękujemy – mówią przedstawiciele 
Skarszew. - My także bardzo tęsknimy za spotkaniami, które odbywa-
ły się corocznie m.in. w czasie Skarszewskich Sobótek. Zgodnie z wolą 
darczyńców, maseczki są przeznaczone dla mieszkańców oraz instytu-
cji niosących pomoc – w pierwszej kolejności burmistrz przekazał 250 
sztuk maseczek skarszewskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dołączając do nich 
bukiet kwiatów.
/raf/

Maseczki z Niemiec 
dla mieszkańców
SKARSZewY | Maseczki od zaprzyjaźnionego miasta w Niemczech 
zostały przekazane dla  mieszkańców gminy Skarszewy.

W celu zapewnienia dostaw 
wody spółka Gminne Wodo-
ciągi i Kanalizacja w Skar-
szewach prowadzi budowę 
nowej studni głębinowej 
przy ul. Drogowców, co za-
gwarantuje dostawy wody 
nawet przy zwiększonym 
zapotrzebowaniu w przy-
szłości.
Nowa studnia o głęboko-
ści 50 m będzie czwartą 
studnią, wchodzącą w skład 
ujęcia komunalnego w Skar-

szewach, które zasila takie 
miejscowości jak : Skarsze-
wy, Bolesławowo, Obozin, 
Demlin, Nowe Gołębiewko, 
Kamierowo, Wolny Dwór, 
Mirowo, Więckowy i Malary.
- Na to zadanie pozyska-
liśmy finansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku – wyjaśnia Katarzyna 
Zmura, prezes Zarządu 
GWIK.  /raf/

BUDOWA STUDNI GłĘBINOWEJ ZAPEWNI DOSTAWY WODY
SKARSZEWY | Rozwój Skarszew, planowane budowy nowych osiedli mieszkaniowych i infrastruktury miasta wymagają 
zabezpieczenia dostaw wody także dla następnych pokoleń.  Konieczna była więc realizacja inwestycji - budowa studni.

fot. UG Starogard

W związku z pytaniami mieszkańców, kto 
odbiera np. meble i inne odpady wielkogabary-
towe, odpady poremontowe czy też stare opo-
ny przypominamy, iż można je oddać samemu 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Znajduje się on na 
terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach.

Więcej na temat PSZOK można przeczytać 

na stronie: gpk.skarszewy.pl.  Odpady można 
przekazać wyłącznie po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu się na określoną godzi-
nę. Osoby bez środków ochrony osobistej oraz 
osoby, które nie umówiły się telefonicznie, nie 
będą obsługiwane.

Do dnia odwołania stanu epidemii obowią-
zuje szczególny reżim sanitarny. 
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Gdzie należy oddać zużyte opony 
i inne odpady wielkogabarytowe?
SKARSZewY | Przypominamy, że na terenie Skarszew działą Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych. Na oddanie odpadów należy się wcześniej umówić.
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OLEK –WIELKI fINAł ZBIóRKI
Mieszkańcy Gminy Zblewo – jak i całe-

go regionu – od samego początku bardzo 
angażowali się w zbiórkę dla Olka. Zorga-
nizowano tu wiele akcji i przedsięwzięć, 
aktywnie wspierały Olusia szkoły i przed-
szkola, krwiodawcy, strażacy, leśnicy, so-
łectwa, KGW, sportowcy, przedsiębiorcy, 
społecznicy, samorządowcy, parafie i wiele, 
wiele innych środowisk. Ostatnie dwie ak-
cje miały miejsce w lutym, tuż przed rado-
snym i tak wyczekanym finałem zbiórki.

Na początku lutego specjalną aukcję dla 
Olusia zorganizował Wójt Gminy Zble-
wo Artur Herold wraz z licznym gronem 
Darczyńców i Partnerów. Przedmiotem 
licytacji był weekendowy pobyt w gminie 
Zblewo z bogatym programem zwiedza-
nia. Dla zwycięzcy przygotowano m.in. po-
byt w komfortowym Słomianym Domku 
w Borzechowie, zwiedzanie Wirt, wizytę 

w winnicy w Miradowie oraz w browarze 
Czarna Owca w Semlinie, a także spacer po 
przepięknych, lawendowych polach w Ra-
dziejewie. Będą też warsztaty kulinarne 
z KGW MODRAKI z Borzechowa, nauka 
polki kociewskiej z zespołem Kociewska 
Familija z Pinczyna oraz trening na siłow-
ni z wójtem. A to nie wszystko, bo Gmina 
Zblewo zaoferowała w tej aukcji naprawdę 
wszystko, co lokalne i najlepsze! W pro-
gramie pobytu zaplanowano także m.in. 
„spacer w chmurach” ze strażakami, spacer 
wodny po Jeziorze Borzechowskim Wiel-
kim, wycieczka rowerowa z Morsami Zble-
wo i spotkanie z zielarką Reginą Umerską. 
Jest też prawdziwa gratka: spotkanie z so-
kolnikami i ich skrzydlatymi przyjaciółmi 
oraz wspaniałe, regionalne prezenty. 

Po kilku dniach licytacji aukcja zakoń-
czyła się pełnym emocji finałem i … po-
trójnym zwycięstwem, a specjalny weekend 

w Gminie Zblewo spędzą dwie panie: Ania 
Zambrzycka z Warszawy oraz Daria Be-
licka ze Zblewa. Gościem Gminy Zblewo 

będzie też Grzegorz Rytlewski z Gdańska. 
Tym samym ze specjalnej aukcji Gminy 
Zblewo dla Olusia na konto chłopca trafiło 
ostatecznie aż 10 tysięcy zł! 

Kilka dni później w Pinczynie miała 
miejsca kolejna akcja dla Olka. W niedzie-
lę 14 lutego, przed i po Mszach Świętych 
w kościele parafialnym p.w. świętej Elżbiety 
Węgierskiej w Pinczynie „drużyna Olecz-
ka” wspólnie z Paniami z KGW Pinczyn 
zorganizowała kiermasz ciast, a dochód 
z niego został przeznaczony na leczenie 
małego Aleksandra. Panie z KGW Pinczyn 
we współpracy z Radą Sołecką Pinczyn ze-
brały dzięki kiermaszowi ciast kwotę 1450 
zł, a w pozostałych skarbonkach zebrano 
4054 zł. Mimo mroźnej niedzieli, już po 
raz kolejny Mieszkańcy Pinczyna poka-
zali jak wielkie mają serca – łącznie udało 
się bowiem zebrać kwotę 5504 zł. Radość 
była wielka! Mieszkańcy bardzo mocno 
trzymają kciuki za Olka i życzą mu udanej 
terapii i dużo zdrowia! Przypomnijmy, iż 
Mieszkańcy Pinczyna nie po raz pierwszy 
włączyli się w pomoc dla Olka, a wcześniej 
zorganizowano tu także akcję pomocy 
m.in. dla maleńkiej Oli Dzienniak.

„POMAGAJMY!”
Zbiórka dla Olka zakończona, radość – 

wielka, bo każdy kto mógł dołożył do tego 
swoją cegiełkę! A tych cegiełek były w całej 
Polsce tysiące. Trwające od wielu miesięcy 
działania dla Olka Lewandowskiego pięknie 
zintegrowały także Mieszkańców Gminy 
Zblewo we wspólnym celu. Artur Herold 
nie kryje wdzięczności za tak wielką solidar-
ność Mieszkańców. „Dziękuję wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób pomagają i to 
nie od dzisiaj, jak i tym, którzy przyłączyli się 
do naszych gminnych akcji. To dzieło ponad 
podziałami, dla dobra małego chłopca, któ-
ry zjednoczył nas wszystkich w walce o jego 
zdrowie. Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że  działając razem możemy osiągnąć dużo 
dobrego. Już cieszę się na wspólny trening ze 
zwycięzcami naszej Olusiowej aukcji „Week-
end w gminie Zblewo” i mam nadzieję, że 
pobyt u nas będą wspominać jak najmilej, 
a Olek otrzyma wkrótce upragniony lek. 
Kiedy w miniony weekend dotarła do nas 
wiadomość, że Olek zebrał całą kwotę na 
najdroższy lek świata – wszyscy bardzo się 

cieszyliśmy i byliśmy wzruszeni. To wielkie 
szczęście…” – mówi wójt i apeluje jednocze-
śnie o korzystanie z możliwości przekazania 
1% podatku, szczególnie na cele związane 
z Mieszkańcami Gminy Zblewo i Kociewia. 
„Bądźmy wrażliwi i pomocni, nie zapomi-
najmy o tych, którzy potrzebują naszej po-
mocy. W naszej gminie i w naszym regio-
nie nie brakuje takich osób. Pomagajmy!” 
– apeluje wójt.

DLA OLI – ZBIóRKA WCIĄŻ TRWA!
Dodajmy, iż Mieszkańcy Gminy Zblewo 

aktywnie włączają się w także w pomoc 
małej Oli z sąsiedniej gminy Kaliska. La-
tem – jeszcze przed operacją serduszka Oli 
- organizowane były tu zbiórki i festyny. 
Dziewczynka jest już po operacji, ale cały 
czas potrzebuje wsparcia i kosztownego 
leczenia. Dlatego znów ruszyła lawina po-
mocy. Ostatnio (10 lutego) w zblewskiej 
restauracji zorganizowano akcję „Ro-
sół zjadamy, Oleńce pomagamy!”, a 1 zł 
z każdego obiadu trafił na konto Oleńki 
– w sumie było to 950 zł! Kilka dni temu 
strażacy z OSP Bytonia zorganizowali dla 
Oli zbiórkę akumulatorów i baterii. Trwa 
także zbiórka puszek i nakrętek. W pomoc 
dla Oli włączyły się także niezwodne Mor-
sy Zblewo, które praktycznie cały, ostatni 
weekend lutego zadedykowały Oleńce. 
Najpierw – w sobotę (20 lutego) – Morsy 
zorganizowały kulig dla Oli, zakończony 
zbiórką pieniędzy do puszek i gorącymi, 
pełnymi emocji licytacjami. Akcja była 
kontynuowana kolejnego dnia – w niedzie-
lę bowiem Morsy urządziły wielkie morso-
wanie dla Oleńki nad jeziorem Niedackim. 
I znów nie zabrakło atrakcyjnych licytacji 
i dobrych, ofiarnych, jakże gorących serc. 
Łącznie zebrano kwotę 3652,29 zł! Na Mor-
sy Zblewo zawsze można liczyć… - a pa-
łeczkę tej wielkiej sztafety pomocy dla Olki 
zblewskie Morsy przekazały tym razem do 
grupy Morsów z Czarnej Wody i Star Mors 
ze Starogardu Gdańskiego. 

Zbiórka i licytacje dla Oli wciąż trwają, 
a więc – wszystkie ręce na pokład! Razem 
możemy zdziałać cuda! 

UWAGA! Trwa zbiórka plastikowych 
nakrętek dla Oli Dzienniak – można 
wrzucać je m.in. do pojemnika przed 
Urzędem Gminy w Zblewie!

Gm. Zblewo | Na początku lutego Gmina Zblewo zorganizowała specjalną aukcję dla Olka Lewandowskiego z Czarnej Wody. Dzięki temu na 
konto Olusia trafiło 10 tysięcy zł. Kilka dni później – kolejna akcja dla Olka w gminie Zblewo, tym razem w Pinczynie. I kolejne 5500 zł od szczo-
drych Mieszkańców! Były to jedne z ostatnich akcji w trwającej od wielu miesięcy wielkiej zbiórce na zakup najdroższego leku świata dla chłopca. 
W miniony weekend zbiórka zakończyła się! Zebrano całą kwotę!

Gmina Zblewo dla Olka i Oli!

Pinczyn - zbiórka dla OlkaMorsy Zblewo - kulig dla Oli
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PONAD 33 MLN Zł NA NOWE 
TERENY INWESTYCYJNE
POMORZE | Około 50 hektarów nowych terenów pod 
inwestycje powstanie na Pomorzu do końca 2023 roku. 

Dzięki nowym przedsięwzięciom ma powstać ponad 
400 miejsc pracy. A wszystko to dzięki wsparciu, jakie 
ze środków unijnych otrzymają gminy, spółki i prywatni 
przedsiębiorcy.
O tym, że nowe inwestycje są niezbędne dla rozwoju 
gospodarczego regionu nikogo nie trzeba przekony-
wać. Chodzi tu zarówno o inwestycje firm spoza regio-
nu, ale i przedsięwzięcia lokalnych, pomorskich firm.
– Inwestycje napędzają gospodarkę, nowe podmio-
ty dzięki realizacji zamówień umacniają lokalną sieć 
powiązań budżetowych. Efektem inwestycji są także 
dobrej jakości, wysokopłatne miejsca pracy – pod-
kreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Co istotne, nowe inwestycje zwiększają 
wpływy do budżetu województwa. Dzięki czemu można 
zwiększać finansowanie np. szpitali czy transportu. Ale 
dla samorządu województwa liczą się nie tylko wielkie 
inwestycje. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie 
pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. To wła-
śnie dla nich prowadzony jest przez Agencję Rozwoju 
Pomorza konkurs grantowy na przygotowanie terenów 
inwestycyjnych.
Zainteresowanie grantami jest tak duże, że obecnie 
aplikować można tylko na listę rezerwową.
Pula środków, którą Zarząd Województwa Pomorskiego 
przeznaczył na konkurs grantowy Invest in Pomerania 
wynosiła ponad 10,4 mln zł. Środki przeznaczone były 
na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, w przy-
gotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod własną 
działalność logistyczną i produkcyjną. Dofinansowanie 
trafi do 13 przedsiębiorców. Każda firma otrzyma mak-
symalnie 800 tys. zł. Łącznie dzięki wsparciu powsta-
nie około 16 hektarów terenów, a pracodawcy stworzą 
40 nowych miejsc pracy. Zawartych zostało już sześć 
umów, a kolejne zostaną zawarte już wkrótce. Umowy 
podpisują firmy z różnych branż, od sprzedaży czy 
serwisowania maszyn, przez usługi specjalistycznego 
transportu, po branżę handlu elektronicznego.
Wsparcie inwestycyjne otrzymują także duże projekty. 
22,8 mln zł wsparcia ze środków UE przeznaczonych 
zostało dla właścicieli dużych powierzchni, które znaj-
dują się w szczególnie atrakcyjnych, dla potencjalnych 
inwestorów miejscach. Mowa tu o działkach dobrze 
skomunikowanych, położonych w pobliżu rozwiniętej 
infrastruktury transportowej czy na zapleczu portów 
morskich. Takie tereny po ich przygotowaniu będą 
sprzedawane lub wynajmowanie innym inwestorom. 
Aktualnie realizowane są cztery takie duże projekty – 
dwa w Gdańsku oraz jeden w Rumi i w Słupsku.
Wszystkie inwestycje realizowane są dzięki wsparciu 
środków z Unii Europejskiej. 
/raf/
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W Polsce do szczepienia nauczycieli do 60. 
roku życia zgłosiło się 268 tys. osób, w tym w wo-
jewództwie pomorskim prawie 20 tys. W piątek, 
12 lutego rozpoczęły się szczepienia nauczycieli 
z grupy 1c. Pierwszą dawkę otrzymali m.in. na-
uczyciele klas I-III, przedszkoli oraz nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu. Na Pomorzu pierwsi 
nauczyciele w Szpitalu MSWiA zastrzyki otrzy-
mali dzień wcześniej, tzn. 11 lutego.

W województwie pomorskim na szczepie-
nia zapisało się 19 457 osób. Nauczyciele są 
zaszczepiani w szpitalach węzłowych m.in. 
w Gdańsku (np. szpital MSWiA, UCK, Co-
pernicus), Gdyni i Wejherowie (Szpitale Po-
morskie) oraz Słupsku. Dla przykładu do 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Janusza Korczaka w Słupsku zgłosiło się 1400 
pedagogów. 12 lutego zostało zaszczepionych 
100 osób. Kolejni chętni są szczepiani od po-
niedziałku. Tygodniowo zastrzyk może otrzy-
mać 300 pracowników oświaty. 

Podobna sytuacja dotyczy spółki Copernicus. 
W piątek też zaszczepiono 100 osób, a w tym 
tygodniu szpital ma dostać 300 dawek szcze-
pionek dla kolejnych nauczycieli. W ramach 
Szpitali Pomorskich – w piątek ruszyły szcze-
pienia w Wejherowie, a od soboty w Gdyni 
i szpitalu zakaźnym w Gdańsku. W Koście-
rzynie szczepienia rozpoczną się od 17 lutego. 
Szpital dostał 300 dawek.

Przypomnijmy, że od 8 do 10 lutego dyrek-
torzy placówek oświatowych, korzystając z Sys-
temu Informacji Oświatowej, mogli zgłosić 

i zarejestrować nauczycieli. W tym czasie na 
szczepienia zarejestrowano 65 proc. upraw-
nionych nauczycieli, czyli 268 tys. Ponadto, 
o poniedziałku rozpoczęły się zapisy nauczy-
cieli nieujętych w grupie I, w tym nauczycieli 
akademickich.

Nauczycieli są szczepieni preparatem firmy 
AstraZeneca, który jak zapewnia koncern, ma  
60-procentową skuteczność. Początkowo śro-
dek był rekomendowany dla osób do 60. r.ż., 
jednak podniesiono ten próg do 65 lat. Polska 

do końca lutego miała dostać ponad milion da-
wek. W pierwszej transzy 6 lutego do naszego 
kraju dotarło 120 tys. z nich. Nauczycieli starsi 
będą szczepieni preparatami Pfeizera.

Warto zauważyć, że część z zaszczepionych 
osób zgłosiło wystąpienie negatywnych skut-
ków ubocznych po podaniu preparatu, takich 
jak ból w miejscu wstrzyknięcia, zawroty gło-
wy, nudności, gorączka, ogólne osłabienie, 
drżenie mięśni. Szczepienia są kontynuowane. 
/raf/

Nauczyciele szczepią się
PomoRZe | W województwie pomorskim ok. 20 tysięcy nauczycieli zgłosiło się na szczepienia. Część 
dostała już pierwszą dawkę. 

fo
t. 

Sz
pi

ta
l w

 S
łu

ps
ku

Ponad 1,9 mln zł unijnego dofinansowania 
otrzyma Chorągiew Gdańska Związku Har-
cerstwa Polskiego. Dzięki temu seniorzy, osoby 
z niepełnosprawnościami oraz dzieci i mło-
dzież ze Starogardu Gdańskiego będą mogli 
skorzystać z poradni rodzinnej, placówki opie-
kuńczej oraz warsztatów kompetencyjnych. 
Będzie również działać klub seniora.

Umowę o dofinansowanie projektu „Stacja 
Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia 
rodziny” podpisał 19 lutego 2021 r. marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
oraz Artur Glebko, komendant Chorągwi 
Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Aby zapewnić dzieciom i młodzieży dogod-
ne warunki do spędzania wolnego czasu wy-
remontowany zostanie budynek należący do 
Hufca ZHP Starogard Gdański. Projekt zakłada 
utworzenie między innymi poradni rodzinnej. 
Będą się tam odbywać między innymi konsul-
tacje i specjalistyczne poradnictwo. Planowane 
są także imprezy okolicznościowe i festyny dla 
rodzin. W ramach wsparcia młodzież szkolna 
będzie mogła skorzystać z mediacji w szkol-
nych konfliktach. Dodatkowo  na obszarze 
powiatu starogardzkiego funkcjonować będą 
cztery grupy podwórkowe na wzór drużyn 
harcerskich. Coś dla siebie znajdą też senio-
rzy. Będą oni mogli skorzystać z oferty klubu 
seniora. Prowadzone tam będą działania ani-
macyjne, wykłady czy zajęcia usprawniające 
fizycznie. Do tego, w zależności od sytuacji 
epidemiologicznej, planowane są także wspól-
ne wyjazdy do teatrów czy muzeów.

Partnerem projektu jest Gmina Miejska Sta-
rogard Gdański. W działaniach będzie uczest-
niczyć 180 mieszkańców Starogardu Gdańskie-

go (102 kobiety i 78 mężczyzn). Łączna wartość 
projektu to ponad 2 mln zł. Dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej wyniesie około 1,9 
mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 
pierwszego kwartału 2023 r.

Warto zaznaczyć, że starogardzki projekt nie 
jest jedynym, w który zaangażowani są harce-
rze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Chorą-
giew Gdańska realizuje pięć projektów pomo-
cy rodzinom, dzieciom. Chodzi np. o projekt 
„Otwieramy Horyzonty” realizowany wspól-

nie z powiatem lęborskim, w ramach którego 
powstanie podwórkowa placówka wsparcia 
dziennego czy projekt kwidzyński „Rodzina to 
podstawa”. Z kolei w Bytowie w ramach pro-
jektu „Ku gwiazdom” młodzież będzie mogła 
aktywnie spędzać czas w placówce wsparcia 
dziennego. Inne projekt Chorągiew Gdańska 
realizuje w Malborku, i w powiecie kościer-
skim. Łącznie całkowita wartość wszystkich 
akcji to ponad 10,2 mln zł.
/raf/

Ogromne wsparcie dla harcerzy
STARoGARD GDAŃSKI | Dzięki unijnym funduszom harcerze pomogą dzieciom, rodzicom i seniorom. 
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Przed kilkoma tygodniami z wicestarostą 
Patrykiem Gabrielem skontaktował się Daniel 
Parulski, lokalny przedsiębiorca. Rozmowa 
dotyczyła m.in. pomysłu na nowy profil kształ-
cenia w jednej ze szkół prowadzonych przez 
powiat starogardzki. Idealnym miejscem do 
tego byłby Zespół Szkół Zawodowych w Sta-
rogardzie Gdańskim. Odbyło się już pierwsze 
spotkanie, na którym omawiano ideę utwo-
rzenia klasy patronackiej firmy Yamaha.

- Jest to ciekawy pomysł, nad którym warto 
się zastanowić - podkreśla wicestarosta Patryk 
Gabriel. - Staramy się systematycznie uatrak-
cyjniać ofertę edukacyjną w naszych szkołach. 

Klasy patronackie firmy Yamaha już funk-
cjonują w Polsce. 

- Obecnie posiadamy cztery klasy patronac-
kie: w Ciechanowie, Bydgoszczy, Pszczynie 
oraz w Warszawie – mówi Piotr Piszcz, dyrek-
tor techniczny Yamaha Motor Polska. - Nie 
zależy nam wyłącznie na podpisaniu umowy, 
chcemy przede wszystkim aktywnie współ-
pracować. Nie wybraliśmy Starogardu Gdań-
skiego przypadkowo, bowiem w Trójmieście 
jeden z dealerów z rozmachem buduje nowy 
salon. Jest to osoba bardzo dynamiczna, z za-
pałem i zaangażowaniem.

Dzięki współpracy z firmą Yamaha ucznio-
wie z klasy mechaników motocyklowych 
będą mieli dostęp do najnowszych nowinek 
technicznych, pomocy naukowych oraz au-
toryzowanych szkoleń. Do celów dydaktycz-
nych wykorzystywany ma być m.in. moto-
cykl, czy silnik.

- Wciąż potrzebujemy dobrych fachowców – 
przyznaje Piotr Piszcz.

- Chcemy w ten sposób dać młodym lu-
dziom możliwość wyboru, by na własnej 
skórze mogli się przekonać, czy nauka 
w takiej klasie to dla nich pomysł na życie 
– podkreśla Daniel Parulski. – Będą mieli 
dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań 
i narzędzi. Jest to klasa dla ludzi z pasją. My 
dajemy uczniom możliwość na zdobycie no-
wych umiejętności, ale to od nich samych 
będzie zależało jak je wykorzystają w doro-
słym życiu.

Na razie odbyło się pierwsze spotkanie, na 
którym omawiano zasady funkcjonowania 
klasy. Przypomnijmy, że szkoły prowadzone 
przez powiat starogardzki współpracują m.in. 
z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma, 
Energą, czy firmą Flex. 
/raf/

Powstanie nowa klasa
 patronacka?

PowIAT | W Zespole Szkół Zawodowych ma szansę powstać 
nowa klasa patronacka. To dobra wiadomość zwłaszcza dla tych 
uczniów, którzy interesują się motoryzacją.
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Do końca lutego uczniowie klas IV-VIII oraz 
szkół ponadpodstawowych nadal będą uczyć 
się zdalnie. Stacjonarnie nauka odbywa się 
tylko dla najmłodszych, czyli klas I-III. 
Informacje przekazali podczas niedawnej 
konferencji prasowej minister edukacji 
i nauki Przemysław Czarnek i szef KPRM 
Michał Dworczyk.
- Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych do końca 
lutego pozostaną w domach – poinformowa-
no podczas konferencji. - Nadal będą uczyć 
się zdalnie. Najmłodsi będą mieli zajęcia 
stacjonarne w szkołach. Ostateczna decyzja 
dotycząca powrotu do szkół np. uczniów 
klas VIII oraz maturzystów będzie zależała 

m.in. od czynników epidemicznych, liczby 
zakażeń i liczby zaszczepionych.
Minister Przemysław Czarnek przekazał 
też informację, że trwa testowanie nauczy-
cieli z klas I-III na obecność wirusa SARS 
CoV-2. Zapowiedział też, że w następnej 
kolejności zostaną przetestowani nauczy-
ciele z przedszkoli.
Nauczyciele uczący m.in. w klasach I-III, 
przedszkolach i wychowawcy w żłobkach 
oraz nauczyciele praktycznej nauki zawo-
du do 60. r.ż. będą zaszczepiani przeciwko 
COVID-19, obecnie szczepienia te trwają (do-
kładniej piszemy o tym na sąsiedniej stronie 
w nieżącym wydaniu naszej gazety). 
/raf/

NAUKA NADAL W TRYBIE ZDALNYM
POWIAT | Nauka zdalna dla starszych uczniów została przedłużona do końca lutego.

fot. pixabay.com

Kilka dni temu w Urzędzie Gminy Lubichowo została podpisana umo-
wa na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 
ponad 343 tys. zł. Umowę asygnowali wójt gminy Andrzej Toczka oraz 
skarbnik Magdalena Kłos. Zakup autobusu dofinansowany jest ze środ-
ków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regiona-
mi III”, „Stop barierom komunikacyjnym poprzez zakup autobusu dla 
osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubichowo”.

Zakupiony autobus będzie posiadał 24 miejsca siedzące, w tym jedno 
dla kierowcy oraz jedno przystosowane do przewozu osób niepełno-
sprawnych na wózku inwalidzkim.

- Bardzo się cieszę z pozyskanego dofinansowania. Jest to autobus 
nowoczesnej technologii, spełniający obowiązujące normy i standardy 
do przewozu osób niepełnosprawnych. Ta inwestycja w gminie, ma na 
celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających między innymi 
każdego dnia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sta-
rogardzie Gdańskim.

Nowy zakup to także lepszy komfort jazdy podróżnych dzięki syste-
mowi wydajnej klimatyzacji-powiedział Andrzej Toczek wójt gminy 
Lubichowo.
/raf/

Zakupili autobus dla 
niepełnosprawnych
Gm. lUbICHowo | Ponad 343 tys. zł będzie kosztował nowy 
autobus do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Niedawno w Urzędzie Gminy Lubichowo została 
podpisana umowa na przebudowę drogi na odcin-
ku Młynki - Osowo Leśne. Wykonawcą wyłonio-
nym w trybie postępowania przetargowego została 
lokalna firma z powiatu starogardzkiego. Planowa-
ne zakończenie inwestycji to koniec sierpnia br. 

Władze samorządowe będą jednak dążyć do 
tego, aby inwestycja zakończyła się znacznie szyb-
ciej - do końca kwietnia 2021 r. Łączna kwota in-
westycji wynosić będzie nieco ponad 1,2 mln zł, 
z czego uzyskana dotacja wynosi prawie 64% tej 
kwoty. Łączna długość przebudowy wynosi 1,26 
km. W ramach inwestycji zostanie ułożony dywa-
nik z mas bitumicznych (asfalt) wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą.

- Po wielu perturbacjach związanych z otrzy-
maniem dofinansowania na powyższą inwestycję 
w końcu udało się! - mówi Rafał Wachowiak za-
stępca wójta gminy Lubichowo. - Specjalne podzię-

kowania dla sołtysa Osowa Leśnego Pana Edwarda 
Błaszków, który szczególnie aktywnie udzielał się 
w procesie pozyskania dotacji. Jest to chyba naj-
bardziej wyczekiwana inwestycja w sołectwie Oso-
wo Leśne. Mieszkańcy uzyskają łatwe i komfor-
towe połączenie bez konieczności objazdu przez 
Ocypel czy Borzechowo. Poprawa standardu drogi 
zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowania. Jeste-
śmy przekonani, że ostatni etap inwestycji wpłynie 
na wzrost zainteresowania terenami w jej pobliżu.

Zadanie współfinansowane jest w ramach opera-
cji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

/raf/

Rusza przebudowa drogi
Gm. lUbICHowo | Rozpoczyna się przebudowa drogi na odcinku Młynki - Osowo Leśne. 
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→ OfERUJEMY:
Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, •
Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników oraz ich rodzin, •
Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Zblewa oraz Czerska lub dopłatę do dojazdów  •

z pozostałych miejscowości,
Szczegółowe wdrożenie w pracę przez doświadczonych pracowników. •
Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń. •

→ WYMAGANIA:
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, •
Gotowości do pracy zmianowej – 4 brygadowej, •
Zaangażowania i sumienności w wykonywaniu zadań. •

→ ZADANIA:
Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej z poziomu stacji operatorskiej, •
Zapewnienie ciągłości pracy oraz wydajności linii produkcyjnej, •
Kontrola produktu zgodnie z instrukcjami, •
Wprowadzanie parametrów do systemu maszyny, •
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż i innych wewnętrznych zarządzeń, •
Dbałość o stan techniczny i czystość stanowiska pracy. •
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż i innych wewnętrznych zarządzeń, •
Dbałość o stan techniczny i czystość stanowiska pracy. •

MOŻLIWY TERMIN PODJĘCIA PRACY:
Od zaraz.

→ OfERUJEMY:
Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, •
Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników oraz ich rodzin, •
Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Zblewo oraz Czersk lub dopłatę do  •

dojazdów z pozostałych miejscowości,
Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń – dostosowanych do indywidualnych  •

potrzeb,
Praca w systemie jednozmianowym lub zmianowym w zależności od kompetencji  •

i predyspozycji Kandydata.

→ WYMAGANIA:
Wykształcenie minimum średnie techniczne (elektryka, automatyka, systemy  •

mechatroniczne),
Praktyczna znajomość zagadnień mechatronicznych (m.in. diagnostyka  •

zintegrowanych systemów),
Doświadczenie w diagnostyce napraw, przeglądach, remontach oraz modernizacjach  •

w środowisku maszyn oraz instalacji produkcyjnych,
Znajomość sterowników PLC 9 np. Siemens), •
Znajomość technik napędów elektrycznych, •
Znajomość obsługi robotów przemysłowych. •

→ ZADANIA:
Wykonywanie inspekcji oraz przeglądów maszyn i urządzeń, •
Wdrażanie modernizacji oraz usprawnień •
Proaktywne rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych, •
Utrzymywanie maszyn w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na  •

bieżące potrzeby użytkowników,
Planowanie i projektowanie prostych układów sterowania automatyki. •

MOŻLIWY TERMIN PODJĘCIA PRACY:
Od zaraz.
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OPERATOR MASZYN
MIEJSCE PRACY: CZARNA WODA

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowlanych z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany STEICO 
łączy w sobie innowacyjne drewniane konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izolacyjnymi. STEICO jest wiodącym 
europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Produkty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę 
klimatu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia łącznie ok. 1600 
pracowników w pięciu lokalizacjach na terenie Europy.

Aby wzmocnić nasz zespół w szukamy pełnego/pełnej zaangażowania kandydata/kandydatki na stanowisko:

ELEKTRYK
MIEJSCE PRACY: CZARNA WODA

KONTAKT:

Dział Personalny
tel.: 668 684 501

email: rekrutacjaczw@steico.pl 

STEICO Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków

Polska

fORMA APLIKACJI:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
kompletnej aplikacji drogą mailową (CV 
oraz list motywacyjny), wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych i informacją 
o oczekiwaniach odnośnie zarobków 
i najwcześniejszym, możliwym terminie 
podjęcia pracy.

Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com

Konkurs Wielkanocny
Steico zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału 
w konkursie – „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”

Zdjęcia prac należy przesyłać na adres: 
dlitwinska@steico.pl do 19.03.2021.

Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!
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W nowej perspektywie na lata 2021-
2027 na realizację programów w ramach 
Umowy Partnerstwa przeznaczonych zo-
stanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld 
zł). Około 40 proc. tych funduszy otrzy-
mają programy regionalne, zarządzane 
przez urzędy marszałkowskie poszcze-
gólnych województw. Reszta przeznaczo-
na zostanie na programy realizowane na 
poziomie krajowym.

„TAKI PODZIAł TO KARA DLA 
NAJLEPSZYCh”

Do 22 lutego trwają konsultacje rządo-
wego projektu nowej Umowy Partnerstwa. 
Marszałek Mieczysław Struk zwołał w tej 
sprawie pilne spotkanie pomorskich sa-
morządowców. Planowana Umowa Part-
nerstwa Polski z Unią Europejską zakłada, 
że do regionu pomorskiego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego trafi 
1 129 mln euro, czyli o prawie 40 proc. 
mniej niż w poprzedniej perspektywie.

– Najprawdopodobniej do naszego 
regionu trafi aż o 736 mln euro mniej. 
Oznacza to wyhamowanie tempa rozwo-
ju i redukcję inicjatyw samorządowych - 
mówił w czasie spotkania z samorządow-
cami marszałek Mieczysław Struk.

Pomorskie nie może też liczyć na żad-
ne mechanizmy rekompensujące spadek 
kwoty na program regionalny. Nie jeste-
śmy objęci ani wsparciem Programu Pol-
ska Wschodnia, ani Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji. Biorąc to pod uwagę, 
w przeliczeniu na mieszkańca otrzymamy 
482 euro, podczas gdy w latach 2014-2020 
kwota ta wynosiła 812 euro. Mniej od Po-
morza per capita otrzymają tylko woj. ma-
zowieckie, w którym mieszkańcy mogą 
liczyć na 412 euro i dolnośląskie z 416 
euro. Znacznie większe fundusze zostaną 
przekierowane do województw: lubelskie-
go, świętokrzyskiego, warmińsko-mazur-
skiego, podlaskiego oraz podkarpackiego 
(ponad 1000 euro per capita). Największą 
ogólną kwotę otrzyma Śląsk.

Podział środków na programy regional-
ne budzi wiele wątpliwości.

– Te pieniądze będą decydowały o inwe-
stycjach w regionie – tłumaczył podczas 
spotkania Janusz Lewandowski, europoseł. 
– Sytuacja Pomorza wygląda bardzo źle. 
Mam wrażenie, że rząd po swojemu wy-
selekcjonował regiony, które chce rozwijać 
i że podział środków jest niekorzystny dla 
regionów, które się rozwijają i które osią-
gnęły sukces. Także dzięki wykorzystaniu 
środków unijnych. Mniejsze środki to kara 
dla najlepszych, a nagroda dla najsłab-

szych. Czyli im gorzej, tym lepiej, bo więcej 
pieniędzy – podkreślił Lewandowski.

Europoseł zwrócił uwagę na to, że 
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 
jest najgorszą wynegocjowaną polską 
umową z UE od czasu, kiedy nasz kraj 
jest we Wspólnocie. Zasada unijnego 
budżetu zakładała, że w zbliżającym się 
okresie programowania, żaden kraj nie 
mógł stracić więcej niż 24 proc.

 – Najwięcej straciły Węgry, bo 24 proc. 
Polska za to aż 23 proc. – mówił Lewan-
dowski.

KTO I JAK DZIELI? PIERWSZY RAZ 
ZASADY NIE SĄ JAWNE

Ponadto, projekt Umowy Partnerstwa 
zakłada, że rząd odłożył do dodatkowego 
podziału 7 mld euro z funduszy regional-
nych. Te środki mają być negocjowane 
z województwami w ramach 16 regional-
nych programów operacyjnych i nie są od 
początku przypisane do konkretnych wo-
jewództw, jak było do tej pory.

– Tu też nie znamy żadnych zasad ne-
gocjacji oraz kryteriów, jakimi będzie się 
kierować strona rządowa – podkreślał 

Mieczysław Struk. – Jednym słowem: pie-
niędzy jest mniej, nie wiadomo z jakich 
kryteriów to wynika, a ewentualne dodat-
kowe środki będą dzielone pomiędzy re-
giony według uznania – zaznaczył Struk.

Do tej pory, w każdej perspektywie, 
prowadzony był partnerski dialog z woje-
wództwami na temat zasad podziału środ-
ków na programy regionalne. To pierwszy 
raz w historii, kiedy zasady podziału nie 
są transparentne. Zastanawiająca jest też 
tak duża rezerwa środków (25 proc. ogól-
nego budżetu dla regionów).

– Ta rezerwa może okazać się bardzo 
uznaniowa – mówił Janusz Lewandowski. 
– Rząd po swojemu rozdzieli te pieniądze 
bez oparcia w dokumentach Unii Euro-
pejskiej – dodał Lewandowski.

ORGANIZACJE POZARZĄDO-
WE I PRZEDSIĘBIORCY ZANIE-
POKOJENI

Projektem nowej Umowy Part-
nerstwa zaniepokojone są po-
morskie organizacje pozarządo-
we. W lutym odbyło się spotka-
nie konsultacyjne ze środowi-
skiem pomorskich NGO poświę-
cone ustaleniom przyjętym przez 
Rząd RP w projekcie Umowy Part-
nerstwa na lata 2021-2027. W spo-
tkaniu uczestniczyło prawie 120 
osób. Ustalano m.in. że Pomorska 
Rada Organizacji Pozarządowych 
przygotuje specjalny apel sekto-
ra społecznego odnośnie zagro-
żenia wynikającego z planowa-
nych zmian. Do głosów sprzeciwu 
wobec niejasnego i nietranspa-
rentnego podziału środków przy-
łączają się przedstawiciele Po-
morskiej Rady Przedsiębiorczo-
ści w tym organizacje pracodaw-
ców, instytucje otoczenia biznesu, 
przedstawiciele świata nauki.

MARSZAłEK „NIESUBORDYNOWANY” BO... ZAPROSIł NA KONSULTACJE SAMORZĄDOWCóW

Samorządowcy zgodni: podział środków 
unijnych jest niejasny a Pomorze straci

Około 160 samorządowców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym projektu Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską, która przesądza m.in. o po-
dziale środków pomiędzy regionami. Rządowy dokument zakłada, że nasze województwo dostanie o 736 mln euro, czyli aż o prawie 40 proc. mniej niż 
w poprzednich latach. Co więcej, Umowa Partnerstwa nie określa kryteriów i zasad podziału środków. 

Przygotowana przez ministerstwo 
obszerna prezentacja nie uśpiła 
czujności kilkudziesięciu pomor-
skich samorządowców, wśród 
których byli m.in. wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski, prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, 
wiceprezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski, wójt Trąbek Wielkich 
Błażej Konkol i burmistrz Pucka 
Hanna Pruchniewska. W dyskusji 
pytali oni m.in. o brak jasnych 
i transparentnych zasad podziału 
środków z Unii Europejskiej. We-

dług rządowych planów wojewódz-
two pomorskie dostanie znacznie 
mniej funduszy niż w poprzednich 
latach. 
Podczas konsultacji wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski wypunktował 
to, co w proponowanej przez rząd 
Umowie Partnerstwa budzi zanie-
pokojenie samorządowców:
- Po pierwsze nie zdecydowano się 
na kontynuowanie zasady part-
nerstwa i subsydiowania środków. 
60 procent środków unijnych 
będzie dysponowane centralnie, 

czyli przez rząd. A to jest tym 
bardziej niepokojące, że nawet 
w przypadku podziału pozostałych 
40 procent brakuje jakiejkolwiek 
transparentności. Słyszymy ciągle 
słowo „algorytm” ale nigdy go nie 
widzieliśmy. 
Opinie o umowie przedstawili 
także inni przybyli na konsultacje 
samorządowcy. 
Czemu zdecydowana większość 
środków trafiła do województw 
gdzie rządzi Prawo i Sprawiedli-
wość? – pytał Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. Również 
Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie nie krył goryczy: – Po-
mniejszenie o 40 proc. środków dla 
Pomorza dotknie wszystkich, ale 
zwłaszcza najuboższych mieszkań-
ców w małych wiejskich gminach. 
Odpowiadając na głosy samorzą-
dowców wiceminister Jarosińska-
Jedynak stwierdziła krótko, że 
utrzymanie poziomu dofinansowa-
nia z poprzedniej perspektywy jest 
nierealne. Argumentowała też, że 
województwo pomorskie nie jest 

najbardziej poszkodowane, bo… 
małopolska straciła jeszcze więcej. 
Uznała również, że zapraszając na 
spotkanie innych samorządowców 
z regionu władze województwa 
złamały konwencję konsultacji 
i wykazały się niesubordynacją.
Konsultacje społeczne Umowy 
Partnerstwa mają trwać do 22 lute-
go 2021 roku. Po tym terminie Mi-
nisterstwo przedstawi nową wersję 
Umowy Partnerstwa (z ewentual-
nym uwzględnieniem uwag zgło-
szonych przez samorządy).

Konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa funduszy i Polityki Regionalnej dotyczą nowej perspektywy unijnej i podziału funduszy w ramach Umowy Partnerstwa. Do takiej dyskusji (onli-
ne) zaproszony został również Samorząd Województwa Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 15 lutego, a udział w nim – na zaproszenie marszałka województwa – wzięli również 
pomorscy samorządowcy: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego regionu. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak określiła to jako… złamanie konwencji i niesubordynację.



Trwa zgłaszanie kandydatów do IV 
edycji Pomorskiej Nagrody Lite-
rackiej „Wiatr od morza”. Termin 
nadsyłania zgłoszeń mija 30 mar-
ca. Nagrody co roku przyznawane 
są autorom zamieszkałym i tworzą-
cym na Pomorzu lub autorom dzieł 
w istotny sposób związanych z te-
matyką pomorską. Ponadto specjal-
na nagroda wędruje do autora lub 
autorki za całokształt dokonań twór-
czych lub pracy na rzecz literatury, 
książki i czytelnictwa w minionym 
roku. Miejsce publikacji książek nie 
ma znaczenia. Pomorska Nagroda 
Literacka przyznawana jest w trzech 
kategoriach: Literacka Książka Roku, 
Pomorska Książka Roku oraz Cało-
kształt Pracy Literackiej.

Kandydatów do Pomorskiej Nagro-
dy Literackiej za rok 2020 zgłaszać 
mogą stowarzyszenia i związki lite-
rackie, redakcje czasopism literac-
kich, wydawnictwa, wyższe uczel-
nie humanistyczne, stowarzyszenia 
regionalne, biblioteki, instytucje kul-
tury, media oraz członkowie kapitu-
ły Pomorskiej Nagrody Literackiej.
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Pracodawcy wciąż 
zatrudniają obcokrajowców
― Pandemia wpłynęła niekorzystnie na różne dziedziny gospodarki, odczuł to także rynek 

pracy. Jak wynika z najnowszych statystyk pomimo problemów pomorscy pracodawcy 
wciąż zatrudniają i chcą zatrudniać obcokrajowców. ―

Pandemia COVID-19, z którą przy-
szło nam się mierzyć od 2020 
roku, zmieniła otaczającą nas 
rzeczywistość i praktycznie każdy 
aspekt naszego życia, a negatyw-
ne efekty odczuli zarówno pracow-
nicy, jak i pracodawcy. Pomimo 
tego, że wiele osób utraciło swoje 
dotychczasowe zatrudnienie, pra-
codawcy nadal borykali się z pro-
blemami kadrowymi, a deficyty 
pracowników uwidocznione przed 
pandemią nadal utrzymywały się 
w czasie jej trwania. Dlatego też 
wielu pracodawców, aby zacho-
wać ciągłość działalności przed-
siębiorstw praktykowało zatrudnie-
nie pracowników zza granicy.
Pierwsza fala pandemii oraz „za-
mrożenie” gospodarki, a co za 
tym idzie zamknięcie granic Polski 

spowodowało, że pracodawcy zo-
stali odcięci od pracowników zza 
granicy. Można podejrzewać, że 
przedsiębiorcy, by przetrwać ten 
ciężki czas i aby zachować ciągłość 
działalności zaczęli, ograniczać 
zatrudnienie w firmach. Dlatego 
też wielu pracodawców sięgnęło 
po pomoc do powiatowych urzę-
dów pracy, za pośrednictwem któ-
rych mieli możliwość skorzystania 
z krótkoterminowego zatrudnienia 
pracowników zza granicy.
Największy popyt na pracę cudzo-
ziemców występuje w Trójmieście. 
W Gdańsku i powiecie gdań-
skim odnotowano ponad połowę 
wszystkich oświadczeń (64,0 tys.) 
zarejestrowanych w ciągu 2020 
roku. Zdecydowanie mniejszy po-
pyt zgłoszono w Gdyni i Sopocie. 

Tam odnotowano 14% wszystkich 
oświadczeń, tj. 17,9 tys.
Najmniejsze zainteresowanie 
zatrudnieniem obcokrajowców 
w ciągu roku wykazywały powiaty 
usytuowane po wschodniej stro-
nie granicy województwa, jak po-
wiat malborski (240 oświadczeń), 
nowodworski (568 oświadczeń) 
i sztumski (640 oświadczeń).
Największe zainteresowanie za-
trudnieniem cudzoziemców wy-
kazują pracodawcy poszukujący 
osób na stanowiska takie jak pra-
cownicy przy pracach prostych 
oraz robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy, w następnej kolejności 
w zawodach: operatorzy i monte-
rzy maszyn i urządzeń oraz pra-
cownicy usług i sprzedawcy.
/raf/

Standard Minimum na 
rzecz Osób z Niepełno-
sprawnościami to doku-
ment wypracowany przez 

grono ekspertów sku-
pionych wokół Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia Sopot (OMGGS). 
Jest to zbiór wytycznych 
dla włodarzy, które 
zostaną wdrożone w 59 
samorządach OMGGS. 
Znajdują się tam takie roz-
wiązania jak na przykład 
szkolenia dla nauczycieli, 
urzędników, bezpłatne 
punkty porad prawnych 
czy doradztwo zawodowe 
– wszystko po to, by po-
prawić jakości życia osób 
z niepełnosprawnościami 

i ich otoczenia. 
Dokument powstał przy 
współpracy ponad 80 
ekspertów, m.in. przed-
stawicieli samorządów, 
osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów, repre-
zentantów służby zdrowia, 
placówek edukacyjnych 
i terapeutycznych oraz  
poradni psychologicz-
no-pedagogicznych. 
Standard obejmuje 30 
konkretnych zadań dla 
samorządów, stawiając 
w pierwszej kolejności na 
świadomość i edukację. 

Pierwszy taki 
dokument w kraju

Pomorska nagroda 
Literacka
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Wszyscy zyskamy  
na metropolii

Z Michałem Gla-
serem, prezesem 
zarządu Obszaru 
Metropolitalnego 
Gdańsk Gdynia So-
pot o tym, dlaczego 
projekt ustawy 
metropolitalnej 
powinien zostać 
przegłosowany 
przez Sejm i kto oraz 
w jaki sposób na tym 
zyska, rozmawia 
Rafał Korbut. 

Z Leszkiem Kulińskim, wójtem 
gminy Kobylnica, o rozwoju gmi-
ny, współpracy z samorządami, 
organizacjami i instytucjami 
oraz o planach na przyszłość 
rozmawia Rafał Korbut. 

Gmina Kobylnica niedawno 
znalazła się na podium w Ogólno-
polskim Rankingu Gmin i Powia-
tów – na trzeciej pozycji w kraju. 
To spory sukces. Jakie działania 
samorządu doceniła kapituła 
konkursu? 

- Bez względu na to, jaką wyko-
nujemy pracę, zawsze towarzy-
szy nam radość, gdy to, czemu 
poświęcamy się bez reszty, jest 
oceniane pozytywnie. Dla mnie – 
jako Wójta – a więc jako gospoda-
rza Gminy Kobylnica nadrzędną 
wartością jest zadowolenie i sa-
tysfakcja mieszkańców z tego, jak 
dynamicznie się rozwijamy. Cenne 
jest jednak i to, kiedy efekty 
naszej ciężkiej pracy zauważane, 
i wysoko oceniane, są przez nieza-
leżnych ekspertów, którzy anali-
zują naszą sytuację na podstawie 
ściśle określonych wytycznych. To 
zawsze miłe uczucie, pewnego ro-
dzaju nagroda za innowacyjność, 
upór, zaangażowanie i śmiałość 
w podejmowaniu działań. 

Jakie korzyści daje poszcze-
gólnym gminom i powiatom 
(zarówno władzom samo-
rządowym, jak i wszystkim 
mieszkańcom tego obszaru) 
to, że są członkami związku 
metropolitalnego?
- Korzyści z utworzenia 
metropolii na Pomorzu będą 
odczuwalne przez wszystkich. 
Dzięki ustawie otrzymamy 
prawo dysponowania ponad 
200 mln zł, które zamiast zasila 
budżet centralny pozostaną na 
Pomorzu. Samorządy otrzyma-
ją nowe instrumenty prawne 
umożliwiające realizację wspól-
nych zadań, co przełoży się na 
zmniejszenie kosztów usług pu-
blicznych świadczonych na rzecz 
mieszkańców nie pogarszając 
ich jakości. Wygenerowane 
oszczędności będą mogły zostać 
przekazane na inne cele, np. 
na kolejne żłobki, place zabaw, 
remonty chodników, rozbudowę 
sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej czy wymianę oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne. 
Usankcjonowana metropolia to 
jednak przede wszystkim korzy-
ści dla mieszkańców zarówno 
tych z Trójmiasta, ale również 
tych z mniejszych miejscowości 
powiązanych funkcjonalnie 
z dużymi ośrodkami. Związek 
metropolitalny to wspólny bilet, 
częstsze połączenia pociągów, 
autobusów, tramwajów 
i trolejbusów, to kolejne węzły 
przesiadkowe, skoordynowane 
planowanie przebiegu dróg 
i terenów inwestycyjnych. In-
westycje w obszarze transportu 
przyczynia się do poprawy 
dostępności do specjalistycznych 

usług lekarskich, szkół, uczelni, 
instytucji kultury i miejsc pracy. 

Metropolia na Pomorzu prak-
tycznie funkcjonuje już od lat. 
Poszczególne miasta, gminy 
i powiaty ściśle współpracują 
ze sobą. Co zatem ma zmienić 
ustawa metropolitalna?
- Nasze starania o ustanowienie 
metropolii na Pomorzu trwają 
już od lat. W 2011 r. z inicjatywy 
prezydenta Pawła Adamowi-
cza powstało stowarzyszenie 
samorządowe Obszar Metropo-
litalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS), w którym współ-
działa 59 samorządów. Dzięki 
metropolitalnym porozumie-
niom udało nam się pozyskać 
unijne środki w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Obecnie OMGGS 
zarządza funduszami europej-
skimi o wartości 1,76 mln zł, co 
przekłada się na pakiet ponad 180 
projektów o wartości 3,13 mld zł. 
Z tych pieniędzy powstają węzły 
przesiadkowe, finansowana jest 
termomodernizacja i rewitali-
zacja, powstają nowe szpitale 
geriatryczne i przedsiębiorstwa 
społeczne. Pomorska metropolia 
istnieje więc faktycznie, ale do 
jej dalszego rozwoju niezbędna 
jest ustawa uchwalona przez 
obie izby parlamentu i pod-
pisana przez Prezydenta RP. 
Dzięki temu samorządy zyskają 
dodatkowe kompetencje i środki 
finansowe.  

Cały wywiad czytaj w 93 
numerze Expressu Biznesu, 
oraz na naszej stronie 
internetowej!

Niedawno minęły dwa lata od wyborów. Co 
uważa Pan za największy sukces podczas 
dotychczasowej kadencji?
- Niewątpliwym sukcesem są środki zewnę-
trze, jakie przez ten czas udało się pozyskać 
naszemu samorządowi. Powiat Kartuski 
zawsze zajmował wysokie miejsca w rankin-
gu powiatów aktywnie aplikujących o środki 
z Unii Europejskiej. Cieszę się ze zrealizowa-
nych inwestycji drogowych, które moderni-
zowaliśmy przy wsparciu z budżetu państwa 
oraz środków unijnych. Warto podkreślić, 
że zawsze staramy się je „lokować” w każdej 
z gmin powiatu.
Jedną z ważniejszych inwestycji było 
uruchomienie zmodernizowanego budyn-
ku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kobysewie, który jest samodzielną 
jednostką Powiatu Kartuskiego. Rozpoczął 
on funkcjonowanie w czerwcu 2019 r. Jest 
placówką wsparcia dziennego dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, psychiczną 
i całym spektrum autyzmu. Tworzenie 
nowoczesnej, dostępnej oraz bezpiecznej 
przestrzeni dla tych osób w ramach placówek 
dziennego pobytu jest nie tylko realizacją 
zadań samorządu, ale też przejawem społecz-
nej solidarności i odpowiedzialności za tych, 
którzy potrzebują szczególnego wsparcia. In-
westycja ta została finalistą w ogólnopolskim 
konkursie „Modernizacja Roku & Budowa 
XXI w.”, wyróżnioną przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Od kilku lat prace naszego samorządu są 
wysoko oceniane w Ogólnopolskim Ran-
kingu Gmin i Powiatów, organizowanym 

przez Związek Powiatów Polskich. 
W 2020 roku zajęliśmy trzecie miej-
sce w kategorii „Powiatów powyżej 
120 tys. mieszkańców”.

Jednym z najważniejszych 
wyzwań dla każdego samorządu 
są inwestycje. Które z inwestycji, 
zrealizowanych przez Powiat 
Kartuski, wymieniłby Pan jako 
najistotniejsze?
- Najważniejsze dla wielu samo-
rządów są inwestycje drogowe. 

W ostatnich dwóch latach Powiat Kartuski 
wykonał przebudowy, remonty kilkunastu 
odcinków dróg na łączną kwotę ponad 11 
mln złotych, w tym pozyskał dofinasowanie 
na te zadania w ok. 50 % z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Przebudowano m.in. drogę 
na odcinku Czeczewo-Przodkowo, rozbudo-
wano drogę Wygoda Łączyńska-Chmielno, 
wyremontowano drogę powiatową Pępowo-
Leźno. Oprócz tego, za kwotę ponad 1 mln 
złotych, odnowiono nawierzchnię dróg: 
Sulęczyno-Lipusz, Goręczyno-Ostrzyce oraz 
drogi w miejscowościach Kiełpino, Szarłata 
i Tuchom.
Przy współpracy z gminami w ostatnich dwóch 
latach zrealizowano inwestycje w zakresie 
budowy chodników, zjazdów i ścieżek rowero-
wych na kwotę łączną ponad 3,6 mln złotych, 
w tym udział gmin stanowił ok. 45 %.
Istotnym przedsięwzięciem dla nas była 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach 
przebudowy drogi powiatowej Gowidli-
no-Sulęczyno, która została dofinasowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”. Wartość 
tego projektu wyniosła ponad 2,2 mln zło-
tych, a wspomniane dofinasowanie prawie 
300 tys. złotych, dodatkowo zadanie to 
wsparły środki w wysokości 300 tys. złotych 
z budżetu Gminy Sulęczyno.
Chciałbym też nadmienić o zakończonym 
w lipcu ubiegłego roku mniejszym zadaniu 
(jego wartość 63,8 tys. złotych), na które 
pozyskaliśmy środki (25 tys. złotych) z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Więcej - w ostatnim wydaniu Expressu 
Biznesu oraz na www.expressbiznesu.pl

Silny region 
to silna gmina
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Wiele sukcesów 
i wiele wyzwań

Senat 13 stycznia jednogłośnie po-
parł ustawę o wsparciu dla morskich 
farm wiatrowych. Trafi ona teraz do 
prezydenta. To historyczny moment 
i ustawa kluczowa dla całej gospodarki. 
Na budowie farm powinno skorzystać 
przede wszystkim nasze województwo. 
Regulacje zawarte w tzw. ustawie 
offshore stanowią podwalinę rozwoju 
dla farm wiatrowych w polskiej części 
Bałtyku i będą wspierać przez kolejne 

dekady proces transformacji gospodarki 
Polski w kierunku niskoemisyjnym. 

Ustawa o wsparciu offshore

 Z Bogdanem Łapą, starostą kartuskim, 
o już zrealizowanych zamierzeniach 
podczas bieżącej kadencji i kolejnych 
wyzwaniach stojących przed samorzą-
dem powiatu kartuskiego, rozmawia 
Rafał Korbut. 



Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na za-
bezpieczenie ścian, stropów i dachów, a także 
odnowienie malowideł, ołtarzy i organów 
we wnętrzach zabytkowych kościołów. Radni 
województwa pomorskiego podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji 
sejmiku 22 lutego 2021 r.
Wsparcie z budżetu województwa pomor-
skiego pozwoli na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, które poprawią stan zachowania 
cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną 
ich niszczeniu.
Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk, 
złożonych zostało 45 wniosków o dofinanso-
wanie. Komisja konkursowa wyłoniła 16 pro-
jektów, proponując udzielenie dotacji na ich 
realizację w łącznej kwocie ponad 1,74 mln zł.
Komu zostaną udzielone dotacje? Największe 
wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka 
w Lubieszewie na konserwację i restaurację 
barokowego stropu kościoła pw. św. Elżbiety 
Węgierskiej (198 tys. zł), parafia rzymskoka-
tolicka w Mątowach Wielkich na konserwację 
i restaurację barokowego stropu nawy głównej 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła (192 tys. zł) 
oraz parafia rzymskokatolicka w Ugoszczy na 
renowację i odrestaurowanie kościoła pw. św. 
Marii Magdaleny (160 tys. zł).
/raf/

Pieniądze 
na ratowanie 
zabytków
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Program został ogłoszony 8 lutego 
2020 roku. 
- W 2020 roku podpisaliśmy umo-
wy na realizację trzech obwodnic 
z tego rządowego programu – 
podsumowują przedstawiciele Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. - Dla dziesięciu obwod-
nic trwają przetargi na realizację, 
dla kolejnych 33 szukamy wyko-
nawców dokumentacji projektowej, 
a dla 54 obwodnic trwa opracowa-
nie dokumentacji lub przygotowa-
nie do ogłoszenia przetargów na 
dokumentację. Podpisaliśmy już 
umowy na zadania o łącznej dłu-
gości 437,8 km, z czego 19,9 km 
na realizację i 417,9 na dokumen-
tację. Ogłosiliśmy przetargi na ob-
wodnice o łącznej długości 418,7 
km, z czego 87,2 km na realizację 

i 331,5 km na dokumentację. 
W ramach Programu powstanie 
100 obwodnic na sieci dróg kra-
jowych o łącznej długości ok. 830 
km. Będą to trasy o najwyższych 
parametrach technicznych, dosto-

sowane do przenoszenia obciąże-
nia 11,5 t/oś.  
Na Pomorzu pięć obwodnic na 
drogach krajowych jest realizowa-
nych w ramach rządowego pro-
gramu.

Są to:
1. Brzezie - najbardziej zaawan-
sowane prace są przy obwodnicy 
Brzezia zlokalizowanej między Bia-
łym Borem a Człuchowem na DK25. 
Trwa przetarg na budowę obwodni-

cy. Trasa ma mieć ok. 4,6 km. 
2. Starogard Gdański - zaawanso-
wane prace toczą się także przy 
przygotowaniu obwodnicy Staro-
gardu Gdańskiego w ciągu DK22. 
3. Słupsk i Kobylnica - została pod-
pisana umowa na przygotowanie 
studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego z elementami kon-
cepcji programowej (tzw. STEŚ-R) 
dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy 
w ciągu DK21. 
4. Sztum - trwa przetarg na wyło-
nienie wykonawcy opracowania 
dokumentacji projektowej dla ob-
wodnicy Sztumu w ciągu DK55. 
5. Człuchów - w ciągu dwóch dróg 
krajowych nr 22 i 25 jest prowa-
dzone postępowanie na wykonaw-
cę dokumentacji. 
/raf/
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― Minął rok od czasu ogłoszenia programu budowy 
100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). ―

100 obwodnic przez 10 lat

W Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu w IV 
kwartale 2020 roku przeciętna cena 
transakcyjna lokalu od dewelopera była 
o 7,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, 
a w przypadku mieszkań używanych 
wzrost cen wyniósł 5,6 proc.
A oto kilka przykładów pomorskich in-
westycji. 

Nowe Kolibki w Gdyni. Wcale nie 
trzeba przeprowadzać się na wieś, aby 
uciec od miejskiego zgiełku. Przykładem 
jest powstające osiedle Nowe Kolibki 
w Gdyni. Inwestycja powstaje na skraju 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
na granicy Sopotu i dzielnicy Gdynia-
Orłowo, zaledwie 800 metrów od piasz-
czystej plaży. To właśnie jej malownicze 
otoczenie stało się największym źródłem 
inspiracji dla autorów projektu.

chlebova  apartamenty w Gdańsku. 
Ta inwestycja jest już na ostatniej prostej. 
Chlebova powstaje w miejscu bardzo 
szczególnym dla mieszkańców Gdań-
ska. Przy ulicy Wiosny Ludów 4 mieściła 
się niegdyś historyczna fabryka chleba 
– Germania Brotfabrik. Jej ekonomicz-
ne znaczenie było dla gdańszczan tak 
duże, że została ona wspomniana na 
kartach „Gdańskiej trylogii” samego 
Güntera Grassa. 

lawendowe Wzgórza w Gdańsku. Ta 
inwestycja również jest już na finiszu. 
Inwestor zakończył wieloetapową inwe-
stycję i oddał wszystkie lokale do użytku 
mieszkańcom. Zbudowano 33 budynki, 
w których mieści się 2060 mieszkań. 
Ogólnodostępna infrastruktura obej-
muje 11 placów zabaw, tereny zielone 
o łącznej powierzchni 13 ha, wielofunk-
cyjne boisko, strefy relaksu, barbecue 
i ścieżki rowerowe. Osiedle posiada tak-
że własną sieć WiFi dostępną dla miesz-
kańców. Planowana jest jeszcze budowa 
terenów rekreacyjnych.
/raf/

deweloperzy nie zwalniają temPa
― W 2020 roku mieszkania zdrożały o niespełna 6 proc. Tymczasem deweloperzy wciąż budują kolej-
ne osiedla. Poniżej publikujemy kilka przykładów. ―



Co słyChać 
w pomorskich 
salonach?

― Ryk kilkusetkonnych V6-ek, ciche „mruczenie” rzędowych benzynówek, rytmiczną pracę 
nowych diesli czy może.... niemal niesłyszalny szum elektrycznych motorów? Co aktualnie 

słychać w salonach motoryzacyjnych na Pomorzu?  ―

| wybieram pomorskie | | expressy.plIV

Postanowiliśmy zajrzeć do salonów dealer-
skich i sprawdzić, co aktualnie dzieje się na 
rynku motoryzacyjnym. Jest trochę nowości, 
są też modele, które mimo tego, że miały 
premierę już sporo czasu temu, wciąż zna-
komicie się sprzedają. A zatem zapraszamy 
na krótki, subiektywny spacer po pomorskim 
rynku motoryzacyjnym. 

▶ Spod znaku francuskiego lwa
Zwróciliśmy uwagę na dwa modele marki 
Peugeot. Pierwszy to Peugeot 208. Dlacze-
go akurat ten model? Ponieważ był on naj-
lepiej sprzedającym się samochodem we 
Francji w 2020 roku! Jest tak popularny, że 
fabryki nie nadążają z jego produkcją. Na 3 
miejscu znalazł się większy bliźniak, model 
2008. Pierwsze miejsce w rankingu nie po-
winno dziwić, biorąc pod uwagę, że – jak 
podkreśla producent - „208 wyznacza nowe 
standardy w swojej klasie”.
Drugie interesujące auto to hybrydowa, wy-
czynowa wersja Peugeot 508 - PSE (Peugeot 
Sport Engineered) z 360 KM i 520 Nm na 
pokładzie. Dzięki trzem silnikom (1 benzyno-
wy i 2 elektryczne) 508 PSE rozpędza się do 
100 km/h w 5,2 sek! Jest to najmocniejszy 
Peugeot w historii, a 508 to dopiero pierw-
szy model z oznaczeniem PSE. Peugoet 508 
PSE jest już dostępny w sprzedaży. 
Obydwa auta można obejrzeć w salonie Peu-
geot JD Kulej w Gdyni. 

▶ Niekwestionowany lider 2020 roku
Rok 2020 Toyota zakończyła na pozycji 
zdecydowanego lidera polskiego rynku mo-
toryzacyjnego. W ciągu całego roku marka 
zarejestrowała 64 364 samochody osobowe 
i dostawcze. To o ponad 7 600 aut więcej 

od marki zajmującej drugie miejsce. Do 
sukcesu przyczynił się awans na pierwsze 
miejsce w segmencie aut osobowych i 60-
procentowy wzrost rejestracji samochodów 
dostawczych marki.
Do sukcesu w ogromnym stopniu przyczyniła 
się zarówno niesłabnąca popularność Corolli 
i Yarisa, jak i dominująca pozycja RAV4 i To-
yoty C-HR w segmencie SUV. Najczęściej re-
jestrowanym samochodem Toyoty jest Corolla 
(17 508 egz.), która zajmuje drugie miejsce 
na polskim rynku oraz drugie w segmencie 
C. Pozycję najpopularniejszego modelu 
marki Corolla utrzymuje od 2019 roku, kie-
dy zadebiutowała 12. generacja. Tuż za nią, 
na trzecim miejscu znalazł się Yaris (15 378 
egz.) – lider segmentu B, który zanotował 
o 1309 egzemplarzy więcej niż rok wcze-
śniej. Yaris jest także samochodem najchęt-
niej wybieranym przez klientów prywatnych 
(7 967 egz.).
W pierwszej dziesiątce znalazły się również 
RAV4 (9 587 egz.) i Toyota C-HR (8 271 egz.), 
czyli dwa najpopularniejsze SUV-y w kraju. 
Pozycję lidera segmentu A wzmocniła Toyota 
AYGO (4 819 egz.) z 43-procentowym udzia-
łem w swoim segmencie.
Toyota zyskuje także coraz mocniejszą po-
zycję w klasie samochodów użytkowych. 
Auta dostępne są w salonach Toyota Walder 
w Chwaszczynie i Rumi. 

▶ Biją rekordy popularności 
Renault Captur został uznany za najpopular-
niejszy samochód w klasie crossover i SUV 
w 2020 roku w Europie. W ubiegłym roku 
sprzedano aż 167.823 egzemplarzy tego mo-
delu. A dealerzy potwierdzają: „Renault Cap-
tur kradnie serca naszych Klientów!”. Swój 

urok zawdzięcza niezliczonym wariantom 
personalizacji, dlatego każdy może dopaso-
wać samochód pod własne preferencje. 
A jeśli już mówimy o Renault, nie sposób nie 
wspomnieć o jednym z najpopularniejszych 
modeli: niedużym, miejskim Clio. Choć 
trzeba przyznać, że w w wersji przedłużo-
nej wcale nie jest to aż tak małe auto. Auto 
można dostać w różnych wersjach silniko-
wych, m.in. z fabryczną instalacją LPG. Są 
też dobrze wyposażone, m.in. w światła Full 
Led, aluminiowe felgi, asystenta pasa ruchu, 
czujniki parkowania czy klimatyzację. 
Bardziej szczegółowe informacje zarówno 
o tych, jak i innych modelach marki Re-
nault, można zdobyć, wybierając się do sa-
lonów Renault Zdunek w Gdyni, Gdańsku 
lub Sopocie. 

▶ Nowości, także elektryczne 
W 2021 r. Citroën kontynuuje ofensywę mo-
deli elektrycznych prezentując Nowe ë-C4 
– 100% ëlectric i C4. Samochody otwierają 
nową erę designu marki, zapewniają komfort 
jazdy i oferują możliwość wyboru jednego 
z trzech rodzajów napędu: w 100% elek-
trycznego, jednostki benzynowej lub silnika 
diesla. Nowe ë-C4 – 100% ëlectric i C4 są 
godnymi spadkobiercami bogatej, 92-letniej 
historii kompaktowych modeli Citroëna. Od 
1928 r. powstało już 10 generacji, wyprodu-
kowanych w łącznej liczbie 12,5 mln egzem-
plarzy. Nowe Citroëny ë-C4 – 100% ëlectric 
i C4 są już dostępne w sprzedaży – trafiły 
też do pomorskich salonów. 
Warto też zwrócić uwagę na inny ciekawy 
model tej francuskiej marki - SUV Citroën C5 
Aircross Hybrid. To pierwsza hybryda plug-in 
marki, która jest zapowiedzią ofensywy mo-

deli niskoemisyjnych. Zgodnie z planem do 
2025 r. gama zostanie w pełni zelektryfiko-
wana. SUV Citroën C5 Aircross Hybrid łączy 
zalety samochodów elektrycznych, widoczne 
w jeździe miejskiej, z atutami wersji spali-
nowych − wszechstronnością i zasięgiem 
w dłuższych trasach.
Auta można obejrzeć w salonie Citroën Zdu-
nek w Gdańsku. 

▶ Elektryczne Gran Turismo
I na koniec auto z wyższej półki, które na 
długo przed premierą stało się jednym z naj-
bardziej wyczekiwanych. Wyjątkowe i spek-
takularne – Audi e-tron GT. Światowa pre-
miera tego modelu miała miejsce w ostatnich 
dniach – 9 lutego 2021 roku. Tego dnia Audi 
zaprezentowało oficjalnie swój nowy w pełni 
elektryczny samochód - Audi e-tron GT. 
- Model e-tron GT to jedyne w swoim ro-
dzaju Gran Turismo, którego zalety zinter-
pretowano na nowo - z myślą o przyszło-
ści  - wyjaśnia Markus Duesmann, prezes 
zarządu AUDI AG. - Jego wygląd jest 
świadectwem motoryzacyjnego designu 
segmentu premium. To elektromobilność 
w najbardziej emocjonującym wydaniu, 
dająca niesamowite wrażenia podczas jaz-
dy. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
stojąca u podstaw tworzenia tego modelu, 
dodatkowo podkreśla jego zalety. Jednak 
nie tylko koncepcja napędu jest zrówno-
ważona środowiskowo. Cała produkcja 
w naszym zakładzie ma teraz neutralny 
pod względem emisji dwutlenku węgla 
bilans energetyczny. To ważny sygnał dla 
naszych pracowników i dla biznesowej 
przyszłości Audi.
Rafał Korbut



Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 
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Miasto wkrótce wyłoni wykonawcę rozbudo-
wy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy 
Al. Jana Pawła II 10.

Projekt rozbudowy Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 8 przewiduje budowę wielofunk-
cyjnej sali sportowej o powierzchni ponad 

1000 m2 z łącznikiem, który zostanie dobudo-
wany do istniejącego budynku szkoły. Obiekt 
będzie dwukondygnacyjny o wysokość 9,55 
m. Nowa sala pozwoli zaspokoić potrzeby nie 
tylko uczniów i nauczycieli, ale także lokalnej 
społeczności. Uczniowie zyskają dostęp do no-

woczesnych rozwiązań. Sala będzie też idealną 
przestrzenią do rozwijania sportowych talen-
tów w różnych dyscyplinach sportu.

Prace wykonawcze mają rozpocząć się wio-
sną 2021 r. a zakończyć – w III kwartale 2022 r. 
Łączną wartość inwestycji oszacowano na ok. 9 
mln zł. 80% tej kwoty Miasto pozyskało z z Mi-
nisterstwa Sportu w ramach programu „Spor-
towa Polska 2020” oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, łącznie ponad 7 mln zł.

– Rozpoczęliśmy analizę złożonych ofert 
– mówi Tadeusz Błędzki, wiceprezydent Sta-
rogardu Gdańskiego ds. techniczno-inwesty-
cyjnych. – Wpłynęło 10 ofert. Osiem z nich 
mieści się w przedziale od 8,5 do 9,7 mln zł. 
Wartość dwóch pozostałych jest skrajna. Naj-
tańsza to 6,5 mln zł, najdroższa – 13,4 mln 
zł. Sprawdzamy kompletność wymaganych 
dokumentów oraz zgodność ofert z SIWZ 
( Specyfikacją Istotnych Warunków Zamó-
wienia). Od 1 stycznia br. Prawo zamówień 
publicznych dopuszcza tez możliwość prze-
prowadzenia negocjacji z oferentami. Przy-
mierzamy się, aby z tego prawa skorzystać. 
Jeśli cała procedura przebiegnie prawidłowo 
i bezproblemowo – nie będzie skarg i odwo-
łań – podpisanie umowy z wykonawcą odbę-
dzie się prawdopodobnie już w marcu.
/raf/

Kompleks składać się będzie z trzech niecek basenowych 
o charakterze rekreacyjnym. Największa będzie miała 
wymiary ok. 25 x12,5 m ze stałą głębokością wody 1,45 m, 
kolejna – ok. 12,5x 8 m ze stałą głębokością wody 1,00 m 
i ostatnia – 8 x16 m ze stałą głębokością wody 0,55 m. Dla 
dzieci dostępny będzie wodny plac zabaw z płytkim bro-
dzikiem, jedną małą zjeżdżalnią wodną dla najmłodszych 
i dwiema dla dzieci w wieku szkolnym. Plac zostanie 
wzbogacony o dodatkowe wodne atrakcje.
Baseny wykonane zostaną w technologii niecek stela-
żowych z profesjonalnym systemem uzdatniania wody 
do obiektów publicznych. Baseny otoczone zostaną 
drewnianymi pomostami o szerokości ok. 2 m, wypo-
sażonymi w barierki. Wokół będzie sporo miejsca do 
plażowania. Pojawi się też miejsce na natryski zewnętrz-
ne, brodziki do płukania stóp oraz boisko do gry w piłkę 
plażową. Zadanie obejmuje również budowę ogrodu psa 
oraz miejsc postojowych dla kamperów. Całość będzie 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
rodzin z dziećmi i seniorów.
Miasto na realizację przedmiotu zamówienia zabezpie-
czyło na ten rok kwotę blisko 6 mln zł, w tym 2 mln zł 
z dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
/raf/

ChCĄ ZBUDOWAć BASENY
STAROGARD GDAŃSKI | Miasto planuje zbudować letnie 
baseny miejskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 
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Otwarto przetarg na 
budowę sali sportowej

STARoGARD GDAŃSKI | Dziesięć ofert wpłynęło na ogłoszony przez miasto przetarg na budowę 
sali gimnastycznej w Starogardzie Gdańskim. 


