
WYBIERAM POMORSKIE!

Pomorskie szpitale w czołówce międzynarodowego plebiscy-
tu; imprezy i wydarzenia kulturalne mające szansą odbyć się 
mimo pandemii; nowinki z rynku motoryzacyjnego - to wszyst-
ko i jeszcze więcej w najnowszym magazynie „Wybieram 
pomorskie”. Dziś oddajemy kolejne – już trzecie – wydanie 
poświęcone naszemu regionowi. Zachęcamy do lektury!
str. I-IV

przedszkole leśna przygoda

Mamy świetne wieści dotyczą-
ce budowy nowego przedszkola 
w Zblewie. Na początku marca 
Gmina Zblewo ogłosiła przetarg 
na II etap budowy przedszkola 
"Leśna Przygoda", a prace nad 
projektem jego aranżacji są już na 
finiszu. A to nie wszystko!
str. 2

rusza spis powszechny

Od 1 kwietnia Główny Urząd Sta-
tystyczny przeprowadza Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021. Udział w tym spisie to 
obowiązek każdego obywatela RP. 
Najlepszym sposobem jest samo-
spis za pośrednictwem formularza 
dostępnego w internecie. 
str. 5 
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Praca
→ Patrz strona 11

Szczegóły: moniqa.poplawska@gmail.com

W dzisiejszym 
wydaniu
treści świąteczne 
i  kolorowanka!
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Zrozumienie i otwartość na potrze-
by innych. Ogromne zaangażowa-
nie. I wspólny cel: dobro Mieszkań-
ców i całej Gminy. To trzy filary, na 
których niewątpliwie opiera się nie 
tylko codzienna praca sołtysa, ale 
i współpraca samorządu z sołtysa-
mi. I właśnie za tę dobrą, partner-
ską współpracę oraz ogrom pracy 
i serca podziękował sołtysom Artur 
Herold. Jak podkreślił, sołtysi 
w Gminie Zblewo pełnią wyjątkowo 
ważną rolę, a ich praca jest wręcz 
nieoceniona. Dziękując za to wójt 
podkreślił także, jak ważne jest dla 
niego wsparcie, które każdego dnia 

ma w sołtysach. 
Spotkanie było również okazją 
do omówienia spraw bieżących, 
w szczególności planowanych 
inwestycji. Wójt poprosił też sołty-
sów o aktywny udział w tworzeniu 
Strategii Rozwoju Gminy. Prace 
nad strategią ruszą w kwietniu, 
a wiedza i doświadczenie soł-
tysów są – jak zaznaczył wójt – 
kluczowe.
Wszystkim Paniom i Panom 
Sołtysom oraz Radom Sołeckim ży-
czymy satysfakcji z pracy społecz-
nej, pogody ducha i nieustającej 
energii w działaniu!

WÓJT PODZIĘKOWAŁ SOŁTYSOM
GM. ZbleWO | Z okazji Dnia Sołtysa wójt Artur Herold zaprosił 
wszystkie Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Zblewo na 
kameralne, okolicznościowe spotkanie.

Zakres II etapu budowy przedszkola obej-
mie pełne uzbrojenie terenu (w tym m.in. 
budowę instalacji gazu i instalacji teletech-
nicznej) oraz budowę budynku przedszkola. 
Nowo powstały budynek będzie jednokon-
dygnacyjny, murowany w technologii trady-
cyjnej. W zakres prac budowalnych wcho-
dzą m.in. postawienie ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i działowych, komplekso-
wa izolacja, wykonanie stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykończenie zewnętrzne, 
wykonanie instalacji wodociągowej, kana-
lizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
z kotłownią wyposażoną w kocioł na gaz. 
oraz instalacji elektrycznej, a także zagospo-
darowanie terenu i montaż wyposażenia. 

A to nie koniec dobrych wiadomości. 
Niedawno Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich podpisał umowy w ramach Resor-
towego programu rozwoju instytucji opieki 
nas dziećmi w wieku do lat 3, "Maluch +" 
2021.  Z dofinansowania skorzystają czte-
ry gminy z Pomorskiego, w tym Gmina 
Zblewo, która otrzyma 810 tys. zł na utwo-
rzenie 27 nowych miejsc opieki nad dzieć-
mi w wieku do trzech lat. Klub Dziecięcy 
powstanie w nowym przedszkolu w Zble-
wie. Przypomnijmy, iż będzie to już drugi 
w gminie Zblewo taki klub w ciągu ostat-
nich 2 lat. Dzięki temu Gmina Zblewo nie 
tylko zapewnia opiekę najmłodszym dzie-
ciom, ale także aktywnie wspiera młodych 
rodziców w powrocie na rynek pracy.

Tymczasem są już na finiszu prace nad 
projektem aranżacji nowego przedszkola. 
Wójt Artur Herold dokłada starań, aby każ-
dy szczegół został dopracowany i uzgod-

niony tak, aby nowe przedszkole – na które 
Zblewo czekało naprawdę wiele lat – rzeczy-
wiście spełniało wszystkie potrzeby i ocze-
kiwania całej społeczności. Przedszkole 
ma być nie tylko przestronne (znajdzie tu 
miejsce 177 przedszkolaków), nowocze-

sne i ekologiczne, ale także zaaranżowane 
w wyjątkowy sposób. A zajmuje się tym 
firma „CGL Architektura Wnętrz” z Gdyni 
– ta sama, która zaprojektowała aranżację 
przedszkola „Zielona Łąka” w Pinczynie.  
Spotkania i konsultacje z dyrektor przed-

szkola Beatą Cyrson, przedstawicielkami 
Rady Rodziców i projektantami trwają od 
wielu tygodni. „Z wielką starannością pra-
cujemy nad koncepcją przedszkola, nad 
każdym detalem i każdym rozwiązaniem. 
Końcowy efekt prac koncepcyjnych ma być 

taki, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecz-
nie, a każdy, kto za kilka miesięcy wejdzie 
do nowego przedszkola w Zblewie nie miał 
wątpliwości, że to prawdziwe przedszkole 
marzeń. I to spełnionych marzeń!” – mówi 
Artur Herold.

„Leśna Przygoda” – budujemy 
przedszkole marzeń!

Gm. Zblewo | Mamy świetne wieści dotyczące budowy nowego przedszkola w Zblewie. Na początku marca Gmina Zblewo ogłosiła przetarg na II etap 
budowy przedszkola, a prace nad projektem jego aranżacji są już na finiszu. A to nie wszystko!

Prace nad projektem aranżacji są już na finiszu
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Koncert z okazji Dnia Kobiet w Zblewie 
to już kilkuletnia tradycja i nawet pande-
mia jej nie zmieniła. A pomogły w tym 
dobre chęci i nowoczesna technika, dzię-
ki której 8 marca na Mieszkanki Gminy 
Zblewo czekał jak co roku wspaniały, 
muzyczny upominek od wójta.

W tym roku specjalnie dla Pań wystą-
piła Gminna Orkiestra Dęta działająca 
przy OSP Pinczyn, która zagrała napraw-
dę najpiękniejsze utwory i piosenki – nie 
tylko o miłości i kobietach. Tytuł kon-

certu mówi wszystko – „Dla pięknych 
Pań na pokrzepienie serc i ducha!”. I tak 
było, bo piękna muzyka w fantastycznym 
wykonaniu naszej Orkiestry dała wszyst-
kim wiele uśmiechu. A można było usły-
szeć m.in. szlagiery muzyki filmowej jak 
i przeboje Golec uOrkiestry, Abby czy 
Eda Sheeran’a. Z Orkiestrą wystąpiła 
wokalistka – Adriana Sikora, która prze-
pięknie zaśpiewała evergreeny Whitney 
Houston i Celine Dion. Muzycy włożyli 
w ten koncert całe serce i zagrali tak, jak-

by grali na największej sali koncertowej 
dla tysięcy widzów! 

Koncert zorganizowano w Gminnym 
Ośrodku Kultury im. Małgorzaty Hil-
lar w Zblewie, który tego dnia zamienił 
się w wielkie studio nagraniowe. Orga-
nizatorzy postarali się, aby produkcja 
koncertu była profesjonalna i efektowna 
w najmniejszym szczególe tak, aby każdy 
- oglądając ten koncert w domu - poczuł 
się jak na prawdziwej sali koncertowej. 
I to się pięknie udało, efekt był imponu-
jący o czym można się przekonać ogląda-
jąc zapis koncertu na kanale youtube.

„Cieszę się, że w tym trudnym czasie 
pandemii udało nam się zorganizować ten 
piękny koncert. Była to chociaż namiast-
ka normalności, za którą wszyscy tak bar-
dzo tęsknimy. Pierwszy raz składałem ży-
czenia naszym Paniom do kamery, a nie 

patrząc prosto w ich uśmiechnięte twa-
rze… Było to dziwne uczucie, ale podczas 
nagrania czułem, że po drugiej stronie są 
przecież nasze Mieszkanki i czekają na te 
słowa, na nasz uśmiech i pamięć o nich. 
Teraz szczególnie musimy wszyscy pielę-
gnować naszą więź i robić wszystko, by 
nikt nie czuł się samotny. Dlatego mam 
nadzieję, że koncert dał Paniom dużo 
radości i choć na chwilę oderwał je od 
codziennych zmartwień. Podtrzymali-
śmy w ten sposób naszą tradycję corocz-
nych koncertów z okazji Dnia Kobiet, 
by uhonorować nasze Mieszkanki i po-
dziękować im tym pięknym, muzycznym 
upominkiem. W tym roku nie mogliśmy 
spotkać się na hali widowiskowo-spor-
towej, musieliśmy zorganizowaliśmy to 
wydarzenie w innej formule – online. Po 
raz pierwszy zrealizowaliśmy tego typu 
produkcję, była to dla nas nowość i duże 
przedsięwzięcie techniczne z relacją live. 
Cieszę się, że nasz pomysł spotkał się 
z uznaniem - w ciągu zaledwie 12 godzin 

koncert miał ponad 1300 wyświetleń. 
Bardzo dziękujemy i zapraszamy wszyst-
kich, którzy nie mogli oglądać „na żywo” 
transmisji naszego koncertu do obejrze-
nia go na kanale youtube ” – mówi wójt 
Artur Herold i podkreśla, że to również 
doskonała promocja Gminnej Orkiestry 
Dętej przy OSP Pinczyn, która może się 
teraz pochwalić profesjonalnym zapisem 
koncertu. 

Artur Herold nie kryje też radości ze 
spotkania z druhem Wacławem Ossow-
skim, który mimo wieku i przebytej nie-
dawno choroby wziął udział w koncercie 
i poprowadził swoją Orkiestrę do finało-
wego utworu. Jak zawsze uśmiechnięty, 
w galowym mundurze, z herbem Gminy 
Zblewo na piersi… Szczęśliwy, iż mógł 
choć na chwilę spotkać się z swoją uko-
chaną Orkiestrą. I zagrać – jak zawsze 
pięknie!

Jednym słowem to był wieczór wielkich 
– nie tylko muzycznych – emocji i wzru-
szeń. Dziękujemy, że byliście z nami!

Gm. Zblewo | Tym razem Panie spotkały się nie jak co roku na hali widowiskowo-sportowej w Zblewie, ale w domowym zaciszu - przed smartfonami, 
laptopami i telewizorami. A wszystko po to, by wziąć udział w transmisji live koncertu, który z okazji Dnia Kobiet przygotował dla nich wójt Artur Herold.

Muzyczny Dzień Kobiet w Zblewie
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KOnIec Z bArAKAMI
cZArnA WODA | Obiekty przy ul. Słonecznej 
i Mickiewicza (tzw. "baraki") znikają z miasta.

Na początku bieżącego miesiąca rozpoczęły się prace 
rozbiórkowe tzw. domów tartacznych przy ul. Słonecznej 
12 b i c oraz budynku przy ul. Mickiewicza 16 nazywanego 
powszechnie „barakiem”.
Stan techniczny kilkudziesięcioletnich obiektów powsta-
łych w czasach gospodarki niedoborów odbiegał już ostat-
nio poważnie od współczesnych standardów.
Biorąc pod uwagę fakt szybkiego pogarszania się stanu 
technicznego budynków oraz pożar który wyłączył trwale 
z użytkowania barak przy ul. Mickiewicza 14, władze gminy 
podjęły decyzję o budowie nowego bloku komunalnego 
celem rozwiązania narastającego problemu społeczno-eko-
nomicznego, a także estetycznego. W latach 2019/20 przy 
ul. Słowackiego powstał obiekt wielorodzinny, gdzie po 
uprzednim komisyjnym rozpatrzeniu wniosków skierowa-
no część rodzin z poddanych rozbiórce obiektów.  Gmina 
Czarna Woda uzyskała dofinansowanie na budowę nowego 
bloku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
w wysokości 972.253,50 zł.
Prace przy demontażu domków tartacznych i baraku pla-
nuje się zakończyć przed 15 kwietnia.
/raf/

fot. UM Czarna Woda

Nowe oblicze otrzymają ulice: Szewska, 
Kozia, Spichrzowa i Sambora. Remont stano-
wi III etap projektu pn. „Rewitalizacja Śród-
mieścia Starogardu Gdańskiego”. 

Zastępca prezydenta ds. techniczno-inwe-
stycyjnych Tadeusz Błędzki poinformował, 
że prace rozpoczną się od przebudowy sieci 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodocią-
gowej wraz z przyłączami. Koszt robót szacu-
je się na ponad 0,5 mln zł.

Po zakończeniu przebudowy infrastruk-
tury podziemnej wykonawca przystąpi do 
robót z branży budowlanej. Obok nowej 
nawierzchni wzdłuż ulic pojawią się nowe 
chodniki. Wykonawca zainstaluje też nowo-
czesne oświetlenie i monitoring.

- Prace rozpoczniemy od przebudowy ulic 
Szewskiej, Koziej i Spichrzowej, następnie 
przejdziemy do ulicy Sambora. Na początku 
rozbierzemy istniejące chodniki i jezdnie, 
po to by móc przebudować wodociągi oraz 
kanalizację deszczową i sanitarną. Te prace 
będą prowadzone na dużych głębokościach. 
Po zakończeniu robót związanych z przebu-
dową sieci podziemnych, przystąpimy do 
położenia nowej nawierzchni. Wykonamy ją 
z kostki kamiennej dla zachowania zabytko-
wego charakteru ulic. Mamy tylko nadzieję, 
że podczas prac, nie natrafimy na żadne nie-
spodzianki, które wymagałyby zaangażowa-
nia konserwatora zabytków i archeologów 
– poinformował wykonawca.

Wszystkie ulice są pod nadzorem konser-
watorskim, zatem wszelkie detale, a zwłasz-
cza rodzaj nawierzchni i oświetlenie są kon-

sultowane z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

Centrum Starogardu Gdańskiego to miej-
sce zabytkowe z bogatą historią w tle, dlate-
go przy planowanej rewitalizacji ulic miasto 
dużo uwagi poświęciło myśleniu perspekty-

wicznemu.
Przebudowa i zagospodarowanie ulic: 

Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i Sambora ma 
potrwać do końca października br. Ich koszt 
to blisko 2 mln zł. 

/raf/

Ulice w mieście odmienią swoje oblicza
STARoGARD GDAŃSKI | Z ustąpieniem zimy ruszą prace związane z przebudową ulic Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i części ulicy Sambora. 
Prace potrwają do końca października br.
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Przetarg na budowę basenów na Piekieł-
kach w Starogardzie Gdańskim Miasto 
ogłosiło pod koniec stycznia br. Zgłosiło 
się czterech wykonawców, ale tylko dwóch 
przeszło do kolejnego etapu negocjacji. 

Spółka wyłoniona w przetargu wybuduje 
w Starogardzie trzy odkryte baseny letnie. 
Będzie to pierwszy etap budowy większego 
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. 

Oprócz basenów na Piekiełkach pojawią 
się takie atrakcje jak: naturalny labirynt, 
duży wybieg dla psów, wodny plac zabaw 
dla dzieci, naturalny plac zabaw, boisko do 
piłki plażowej, miejsce do plażowania, par-
kingi oraz cała niezbędna do jego utrzy-
mania i prawidłowego funkcjonowania 
infrastruktura.

We wtorek, 16 marca prezydent miasta 

podpisał z prezesem firmy umowę na wy-
konanie I etapu inwestycji, czyli budowę 
basenów, wodnego placu zabaw, boiska do 
piłki plażowej, parkingu dla camperów oraz 
drogi ppoż. Wykonawca ma na to 105 dni 
od daty podpisania umowy.

– Zadanie jest bardzo specyficzne – mówi 
Kamil Rozmus prezes firmy ROKA Bu-
downictwo, - Wymaga koordynacji pracy 
różnych branż, różnych dostawców i pro-
ducentów właściwych dla tego zadania ma-
teriałów. Zaczniemy od zabezpieczenia te-
renu budowy (ustawienia ogrodzeń i tablic 
informacyjnych) oraz prac przygotowaw-
czych. Już w tej chwili kontraktujemy pod-
wykonawców i szukamy materiałów, część 
sprowadzamy z Włoch i Hiszpanii. Samą 
budowę rozpoczniemy od prac ziemnych 

związanych z niwelowaniem nierówności 
w terenie, ich rozbiórką i wyrównywaniem. 
Jak się z tym uporamy, przejdziemy do prac 
konstrukcyjnych i robót związanych z in-
stalacjami podziemnymi, czyli wykonania 
wszystkich niezbędnych przyłączy sani-
tarnych i wodociągowych. Po tym etapie 
zjeżdżać zaczną poszczególne elementy wy-
posażenia obiektu. Równocześnie będziemy 
zagospodarowywać teren zielony, budować 
chodniki, jezdnię i ogrodzenie terenu. Czas 
mamy krótki – niecałe cztery miesiące, któ-
re zobowiązują. 

Prace niedawno się rozpoczęły. Na reali-
zację I etapu budowy kompleksu rekreacyj-
no-wypoczynkowego na Piekiełkach Miasto 
przeznaczyło ponad 7 mln zł.

/opr. raf/

Zbudują letnie baseny na 
Piekiełkach za ponad 7 mln zł

STARoGARD GDAŃSKI | Umowa z wykonawcą jednej z najważniejszych miejskich inwestycji 2021 roku została podpisana. 
Letnie baseny na Piekiełkach wybuduje lokalna firma ze Starogardu Gdańskiego. Prace budowlane już się rozpoczęły. 
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Spis będzie realizowany przy użyciu interak-
tywnego formularza spisowego dostępnego na 
stronie GUS.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa 
się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które po-
zwala na pozyskanie szczegółowych informacji 
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmiesz-
czeniu, strukturze demograficzno-społecznej 
i zawodowej, a także o ilościowym i jakościo-
wym stanie zasobów mieszkaniowych i budyn-
kowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych 
są wykorzystywane do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualiza-
cji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest 
obowiązkowy. Obowiązkiem spisowym będą 
objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, budynkach i in-
nych zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami na terenie Polski, osoby 
fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami.

Główną metodą spisu będzie samospis in-
ternetowy. Na stronie GUS https://spis.gov.
pl/ dostępny będzie formularz, który należy 
wypełnić i wysłać.

Uwaga! Jeżeli osoba, podlegająca obowiąz-
kowi spisania, nie będzie mogła tego zrobić 
we własnym zakresie, ma trzy możliwości wy-
pełnienia obowiązku:

1. może zgłosić się do najbliższego urzędu 
gminy, gdzie otrzyma pomoc,

2. może zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 
i spisać się przez telefon,

3. może skorzystać z pomocy rachmistrza, 
który się z nią skontaktuje i spisać się bądź 
telefonicznie bądź bezpośrednio zapraszając 
rachmistrza do domu, jeśli pozwoli na to sy-
tuacja epidemiczna.

Rachmistrz terenowy w celu uwierzytelnie-
nia posługuje się identyfikatorem rachmistrza 
spisowego. Rachmistrz telefoniczny, rozpo-
czynając rozmowę z respondentem, musi 
podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię 
i nazwisko oraz urząd statystyczny, który re-
prezentuje).

Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub 
terenowego można zweryfikować dzwoniąc na 
Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 
99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” 
na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach in-

ternetowych urzędów statystycznych.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu 

dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną 
– będą należycie i starannie zabezpieczone 
oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowa-
ne przez statystykę publiczną narzędzia oraz 
procedury w zakresie bezpieczeństwa danych 
zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych 
informacji. Statystyka publiczna prezentuje 
jedynie dane wynikowe, których nie można 
powiązać z konkretnymi osobami.
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Liczy się każdy, rusza 
powszechny spis

KRAJ | Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Udział w tym spisie to obowiązek każdego obywatela RP. 
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W związku z planowanym przystąpie-
niem przez Gminę Miejską Starogard 
Gdański do zadania pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Starogard Gdański”, prezydent 
miasta podaje do publicznej wiadomo-
ści informację o możliwości składania 
wniosków o dofinansowanie zadania 
dotyczącego usuwania azbestu pocho-
dzącego z nieruchomości, budynków 
oraz obiektów budowlanych niezwiąza-
nych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, zlokalizowanych na terenie 
Starogardu Gdańskiego.
O udzielenie dofinansowania mogą 
ubiegać się osoby fizyczne lub wspólno-
ty mieszkaniowe, które posiadają tytuł 
prawny do nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdań-
ski oraz w 2021 roku planują:
- zlikwidować płyty azbestowe z dachu 

lub elewacji budynku lub obiektu jw. albo 
składują płyty azbestowe pochodzące 
z ww. budynków i obiektów budowla-
nych na terenie nieruchomości;
- usunąć składowane na terenie nieru-
chomości jw. inne wyroby budowlane 
zawierające azbest.
Kwota dofinansowania zadania uzależnio-
na będzie od wyniku zapytania ofertowe-
go, ogłoszonego przez Urząd Miasta Sta-
rogard Gdański i może stanowić do 100 
% kosztów kwalifikowanych. Kwalifikacja 
wniosków do dofinansowania odbędzie 
się na zasadzie pierwszeństwa złożenia 
wniosku (decyduje data wpływu wniosku 
do Urzędu Miasta) i uzależniona będzie 
od planowanych kosztów, określonych we 
wniosku oraz wysokości środków, jakimi 
dysponuje gmina na realizację zadania.
Osoby zainteresowane usunięciem 
wyrobów zawierających azbest ze swoich 

posesji powinni złożyć kompletny wnio-
sek wraz z niezbędnymi załącznikami 
w Urzędzie Miasta Starogard Gdański 
przy ul. Gdańskiej 6 lub w siedzibie Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 
18, albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP) w nieprzekraczal-
nym terminie do 30 kwietnia. Formularz 
wniosku dostępny jest:
- na korytarzu przed wejściem do 
Wydziału Ochrony Środowiska na ul. 
Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1),
- w siedzibie Urzędu Miasta na ul. 
Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta 
(pok. nr 01),
- na stronach internetowych Urzędu: 
www.starogard.pl oraz www.czystemiasto.
starogard.pl.
/raf/

USUń AZbeST Ze SWOJeJ POSeSJI Z DOTAcJą OD MIASTA
STArOGArD GDAńSKI | Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających rakotwórczy azbest ze swoich 
posesji mogą złożyć wniosek o dofinansowanie tych prac. Przypominamy, że utylizacją musi zająć się profesjonalna firma.
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Chodzi m.in. o: aparaty USG, EKG, RTG, kardiomonitory i respi-
ratory. Wykonane zostaną też niezbędne prace remontowe.

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapa-
ła-Sokalska przyjechała na Kociewie z wizytą i dobrymi wiadomo-
ściami. Władze Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Tczewskiego 
otrzymały symboliczne czeki informujące o udzieleniu Kociew-
skiemu Centrum Zdrowia oraz Szpitalom Tczewskim dodatkowych 
środków na walkę z COVID-19. Tym razem są to ponad 3 mln zł.

- W związku z potrzebami szpitali wynikającymi z pandemii CO-
VID-19 z funduszy europejskich do tej pory przeznaczyliśmy na 
ten cel około 117 mln zł. Szpitale w Starogardzie Gdańskim i Tcze-
wie kupią za te środki między innymi aparaty: EKG, USG, RTG, 
kardiomonitory, a także respiratory transportowe i stacjonarne 
oraz łóżka na OIOM oraz przeprowadzą roboty budowlane. Prze-
kazane środki wymiernie zatem poprawią bezpieczeństwo i kom-
fort pacjentów – podkreśla Agnieszka Kapała-Sokalska, która nie 
kryje, że jest pod ogromnym wrażeniem inwestycji realizowanej 
w Kociewskim Centrum Zdrowia. – Dzięki tej inwestycji zarówno 
jakość, jak i bezpieczeństwo będą znacznie podniesione dla pacjen-
tów i dla personelu.

- Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu jest 
konsekwencją udzielenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
kolejnego wsparcia w postaci zwiększenia dofinansowania projektu 
na środki niezbędne do walki z COVID-19. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone m.in. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz 
niezbędne prace budowlane. Jest to kolejne działanie, które ma na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu – mówi 
starosta starogardzki Kazimierz Chyła.

Należy podkreślić, że nie jest to pierwsze wsparcie otrzymane od 
Zarządu Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie zwiększono 
o dodatkowe 3 050 000 zł, w tym 1 250 000 zł dla Lidera Projektu 
– czyli Powiatu Starogardzkiego oraz 1 800 000 zł dla Partnera Pro-
jektu – czyli Szpitali Tczewskich. Jest to kolejne wsparcie Zarządu 
Województwa Pomorskiego. Podczas pierwszej fali pandemii obie 
placówki otrzymały w sumie 2 000 000 zł na zakup środków ochro-
ny osobistej oraz środków dezynfekcyjnych.

W ramach wsparcia, które otrzymał Powiat Starogardzki, zaku-
pione zostaną sprzęty medyczne o wartości 1 mln zł, m.in.:  kar-
diomonitory, łóżka do intensywnego nadzoru,  aparat RTG oraz 
kolumna endoskopowa - tor wizyjny. Są też pieniądze na roboty 
budowlane.

- W ramach udzielonej pomocy pozostałe 250 tys. złotych przezna-
czone zostaną na roboty budowlane związane z przebudową sześciu 
pomieszczeń na oddziale chorób wewnętrznych, w tym komplekso-
wo przebudowane zostaną dwie izolatki, jedna 2-łóżkowa sala cho-
rych wraz z łazienką, dwie 3-łóżkowe sale chorych. Pomieszczenia 
dostosowane zostaną do przyjmowania pacjentów z COVID-19. – 
wyjaśnia Maciej Manikowski, dyrektor ds. ekonomicznych w Ko-
ciewskim Centrum Zdrowia.

W sumie wartość dofinansowania związanego z przeciwdziała-
niem COVID-19 w ramach projektu wynosi ponad 5 mln zł, 
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Ponad 3 mln zł na 
walkę z COVID-19
PowIAT | Dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Pomor-
skiego szpitale w Starogardzie Gdańskim i Tczewie kupią nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny do opieki nad chorymi. 



SpoSób przygotowania: 
Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. W naczy-1. 
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, prze-
sypując je solą i świeżo mielonym pieprzem. Całość 
zalej śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i piecz ok. 1 godziny. Ziemniaki powin-
ny wchłonąć śmietankę, stać się miękkie i kremowe 
w smaku.

Piersi z kurczaka przekrój w poprzek tak, aby jeden 2. 
bok pozostał nieprzekrojony. Rozłóż na płasko, roz-
bij delikatnie tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Na 
każdej piersi rozłóż liście szpinaku, połóż kawałek 
zimnego masła, posyp posiekaną natką pietruszki 
i zawiń w roladkę. Postaraj się boki zwinąć do środ-
ka. Tak przygotowaną roladkę owiń trzema plastrami 
szynki parmeńskiej i odłóż na bok.

Po przygotowaniu wszystkich roladek, rozgrzej na 3. 
patelni olej i dokładnie obsmaż roladki ze wszystkich 
stron. Przełóż do naczynia żaroodpornego lub, jeśli 
masz możliwość, wstaw razem z patelnią do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 20 minut. Po 
upieczeniu podaj z chrzanem śmietankowym Krakus 
i z ziemniakami w śmietanie.

RoladKi Z fileTU Z KURCZaKa Ze 
SZPiNaKieM, W SZyNCe PaRMeń-
SKiej, PodaWaNe Z ChRZaNeM śMie-
TaNKoWyM. 

Składniki:
• pojedyncze piersi z kurczaka 4 sztuki
• liście szpinaku, 2 garści 
• masło 50g
• świeża natka pietruszki
• szynka parmeńska 12 plastrów
• sól
• pieprz czarny świeżo mielony
• olej do smażenia
• ziemniaki 500g
• śmietanka 30% 300g
• chrzan śmietankowy (np. Krakus)

Delikatne 
roladki

SpoSób przygotowania: 
Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Szpi-1. 
nak wrzuć na osolony wrzątek i gotuj 
3 minuty. Odcedź i posiekaj (jeśli uży-
jesz mrożonego, najpierw go rozmroź 
i odciśnij nadmiar wody). Fetę pokrój 
w kostkę, a łososia podduś lekko na 
maśle. 

W pojemniku ubij mikserem całe jaja, 2. 
śmietanę i oliwę. Wsyp do nich mąkę 
z proszkiem, zioła oraz przeciśnięty 
czosnek i krótko miksuj na niskich ob-
rotach. dodaj szpinak, fetę i kawałki 
łososia (bez skóry), mieszając wszyst-
kie składniki ręcznie. Powinno wyjść 
gęste, zwarte ciasto. 

Rękami oprószonymi mąką odrywaj 3. 
kawałek ciasta, formując z niego kulę. 
Każdą z nich układaj na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. Piecz aż 
bułeczki wyrosną i nabiorą złocistego 
koloru (ok. 12-15 minut). Ostudzo-
ne bułeczki przekrawaj, posmaruj do 
smaku chrzanem śmietankowym (np. 
firmy Krakus) i posyp kiełkami.

SPRóbUj NieZWyKłyCh, WyTRaWNyCh bUłeCZeK 
Z łoSoSieM, SZPiNaKieM i feTą.  

Składniki (na ok. 12 Sztuk): 
• mąka tortowa 2 szklanki
• wiejskie jaja 2 sztuki
• ser feta 200g
• szpinak w liściach (może być mrożony) 150g
• łosoś 150 g
• gęsta śmietana 18% 3/4 szklanki
• oliwa z oliwek 3 łyżki
• proszek do pieczenia 2 łyżeczki
• zioła prowansalskie
• czosnek 2 ząbki
• masło klarowane do smażenia
do podania:
• chrzan śmietankowy Krakus
• kiełki rzeżuchy i/lub rzodkiewki

Wytrawne bułeczki 

Wielkanocne symbole
Każde Święta obfitują w rozma-
ite tradycje i symbole, w tych 
nadchodzących tych symboli jest 
bardzo dużo, a większość z nich 
wiąże się z nowym życiem, odro-
dzeniem, oczyszczeniem i zwy-
cięstwem dobra nad złem. 

Wielkanoc jest dla chrześcijan naj-
ważniejszym świętem w roku – to 
triumf życia nad śmiercią i dobra 
nad złem. Znamienne jest, że ob-
chodzimy je wiosną, gdy przyroda 
budzi się do życia. Niegdyś obcho-
dy świąt Wielkiej Nocy były łączo-
ne z powitaniem wiosny, nic więc 
dziwnego, że w obrzędach pojawia-
ją się takie symbole, jak zielone ga-

łązki palmy, ogień, woda czy jajko. 
Palmy wielkanocne upamiętniają 
wjazd jezusa do jerozolimy, gdy 
zebrany tłum witał Go z gałązkami 
palmowymi w rękach. Tradycyjne 
palmy w Polsce często wykonywa-
ne były z gałązek wierzby. i nie bez 
powodu – bo wierzba w kościele 
katolickim od wieków była sym-
bolem zmartwychwstania i nie-
śmiertelności duszy. Powszechne 
było przekonanie, że palma wiel-
kanocna chroni ludzi i zwierzęta 
przed chorobami i wszelkim złem 
przez kolejny rok. 
W Wielką Sobotę, oprócz pokar-
mów, święci się ogień i wodę. To 
kolejne dwa symbole świąteczne.

ogień chrześcijanie przyjmują jako 
znak jezusa Chrystusa – światło-
ści, która rozprasza wszelki mrok 
i ciemność. dlatego o zmierz-
chu przed kościołami rozpalane 
jest ognisko, które kapłan święci, 
a zgromadzeni wierni zapalają od 
niego przyniesione ze sobą świe-
ce. 
Woda natomiast to od zamierz-
chłych czasów symbol oczyszcze-
nia, uzdrowienia, źródła życia i od-
rodzenia ducha i ciała. Warto za-
uważyć, że tradycją jest oblewanie 
się wodą w drugi dzień świąt, czy-
li w tzw. „lany poniedziałek”. i chy-
ba najbardziej kojarzony z Wiel-
ką Nocą symbol – czyli jajko. Z jaj-

ka wykluwa się nowe życie. dla 
chrześcijan symbolizuje odrodze-

nie się na nowo poprzez sakra-
menty, jako dziecko boże.
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Podsumowanie konkursu 
Wielkanocnego
Z wielką przyjemnością informujemy o zakończonym konkursie 
na najpiękniejszą ozdobę Wielkanocą. Przez ostatnie trzy 
tygodnie otrzymywaliśmy zdjęcia rękodzieł wykonanych przez 
najmłodszych. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Ozdoby 
są przepiękne i wyjątkowe. Wszystkie dzieci zostaną nagrodzone 
słodkim upominkiem. O szczegółach odbioru nagród poinformujemy 
bezpośrednio zainteresowanych.
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Szpitale z Pomorza 
wśród najlepszych

― Szpitale z Pomorza znalazły się wśród najlepszych 
w Polsce według rankingu amerykańskiego, 

opiniotwórczego magazynku. ―

Cztery szpitale z województwa po-
morskiego zostały docenione w ran-
kingu World’s Best Hospitals 2021. 
Chodzi o UCK w Gdańsku, Coperni-
cus, szpitale w Kościerzynie i Słup-
sku. Oceniano ponad 2 tys. szpitali 
z 25 krajów. Plebiscyt, po raz trzeci, 
był organizowany przez amerykań-
skie wydanie tygodnika „Newswe-
ek” oraz firmę Statista Inc.
Ranking został opublikowany na stro-
nie internetowej amerykańskiego 
„Newsweeka” oraz w wydaniu pa-
pierowym.
Które pomorskie szpitale docenio-
no? W rankingu znalazło się 48 
szpitali z Polski. Najwięcej, bo 
aż sześć placówek z Warszawy 

zasłużyło na wyróżnienie. Kolejne 
miejsca zajęły Kraków (4 szpitale), 
Lublin (4 szpitale), Poznań (4 szpi-
tale) oraz Bydgoszcz (3 szpitale). 
Na pierwszym miejscu w kraju zna-
lazło się Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego (90,02 proc.). 
Drugą lokatę zajęło Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
(88,42 proc.), a trzecią pozycję 
zdobył Szpital Specjalistyczny im. 
Ludwika Rydygiera w Krakowie 
(82,50). Z województwa pomor-
skiego w rankingu na kolejnych 
miejscach znalazły się też trzy szpi-
tale marszałkowskie: Copernicus 
(23. miejsce – 74,94 proc.), Szpi-

tal Specjalistyczny w Kościerzynie 
(41. miejsce – 70,14 proc.) oraz 
Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. Janusza Korczaka w Słupsku 
(43. miejsce – 69,93 proc.).
Co brano pod uwagę? W plebiscy-
cie znalazło się 2 tys. najlepszych 
placówek medycznych z 25 krajów. 
Wybierano je przeprowadzając 
międzynarodową ankietę interneto-
wą, w której wzięło udział ponad 
70 tys. lekarzy, kierowników szpi-
tali i pracowników służby zdrowia. 
W ocenie brano pod uwagę m.in.: 
satysfakcję pacjentów, ich bezpie-
czeństwo, środki higieny i jakość 
leczenia w ocenianych placówkach.
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Mimo trwającej pandemii, 
na Pomorzu nie zabrak-
nie inicjatyw kulturalnych 
w 2021 roku.  

Urząd Marszałkowski po-
informował o przyznaniu 
grantów dla artstów – na 
ten cel przeznaczono 1,4 
mln zł. 
Granty były przyznane 
w otwartym konkursie 
ofert dla projektów z do-
tacją do 40 tys. zł i powy-
żej tej kwoty. Do urzędu 
wpłynęły 182 oferty na 
ponad 7,5 mln zł. Zarząd 
województwa dofinan-
sował 67 projektów (19 
projektów w konkursie 
z ofertą od 40 tys. zł 
i 58 projektów do 40 tys. 
zł). Łącznie na wsparcie 
działań kulturalnych w ra-
mach grantów samorząd 
przeznaczył 1,4 mln zł.
– To niewątpliwie dobra 
wiadomość, że w bieżą-
cym roku, mimo panującej 
pandemii i niepowodzenia 
wielu projektów w roku 
2020, wciąż mamy wiele 
mocnych wniosków od or-
ganizacji pozarządowych, 
dotyczących zarówno 
wydarzeń odbywających 
się cyklicznie od wielu lat, 
jak i zupełnie nowych, au-
torstwa młodych organiza-
cji i artystów – komentuje 
Władysław Zawistowski, 
dyrektor Departamentu 
Kultury UMWP. – Należy 
sobie tylko życzyć, by 
zewnętrzne przeszkody 

nie stanęły na drodze ich 
realizacji, a ewentualnie 
podjęte działania alterna-
tywne, m.in. on-line, stały 
się inspiracją do poszu-
kiwania nowego języka 
artystycznej ekspresji. 
Dofinansowanie uzyskały 
m.in. festiwale filmowe, 
muzyczne, przeglądy 
piosenki oraz plenery ma-
larskie. Wydane zostaną 
także książki i magazy-
ny artystyczne. Wśród 
projektów, które otrzymały 
granty, znalazły się m.in. 
55. Festiwal Pianistyki 
Polskiej w Słupsku, 27. 
Komeda Jazz Festival, II 
Międzynarodowy Konkurs 
Literackiej Twórczości 
Młodzieży „Witkacy. 
Napisane dzisiaj”, Sopot 
Film Festival 2021 – 
21. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy, VIII 
Międzynarodowy Plener 
Malarski Artystów Nie-
profesjonalnych „Śladami 
Maxa Pechsteina”, jak 
również nowe inicjatywy, 
w tym Festiwal „Kobiety 
w Muzyce/Women in 
Music”. Nowością wśród 
priorytetów konkursu 
była kategoria warsztatów 
i szkoleń dla kadr kultury. 
Dlatego część środków 
została przeznaczona do 
rozwój osób na co dzień 
pracujących w różnych in-
stytucjach kultury, trzecim 
sektorze i freelancerów 
związanych z branżą.
/raf/

Będą festiwale 
i plenery?

fot. pomorskie.eu
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Pasja dodaje skrzydeł... 
od trzydziestu lat

Tomasz Podsiadły, 
aktor, reżyser, kon-
feransjer, człowiek 
przekuwający sztukę 
w biznes. Choć trud-
no w to uwierzyć, 
obchodzi w tym roku 
trzydziestolecie pra-
cy artystycznej. O to, 
jak to możliwe i ile 
zmieniło się w jego 
życiu w ciągu tych 
trzech dekad pytała 
Agata Braun.

W siedzibie Loży Gdańskiej 
Business Centre Club odbyło się 
uroczyste regionalne podsu-
mowanie Finału XVIII edycji 
Konkursu „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Coroczny konkurs organizowany 
jest przez Business Centre Club 
we współpracy z Ministerstwem 
Finansów oraz Krajową Admini-
stracją Skarbową.
W tym roku wyróżniono 64 urzę-
dy. Najwięcej urzędów zostało 
nagrodzonych w województwach: 
śląskim – 9, mazowieckim – 7, 
kujawsko-pomorskim – 6 oraz 
zachodniopomorskim – 6. Wśród 
najwyżej ocenionych urzędów 
skarbowych i uznanych przez 
pomorskich przedsiębiorców za 
najbardziej przyjazne znalazły się:
- Urząd Skarbowy w Starogardzie 
Gdańskim oraz Naczelnik Urzędu 
Małgorzata Resmerowska
- Urząd Skarbowy w Chojnicach 
oraz Naczelnik Urzędu Maria 
Lipińska
- Trzeci Urząd Skarbowy w Gdań-
sku oraz Naczelnik Urzędu Bohdan 
Kaczmaryk
- Pomorski Urząd Skarbowy 
w Gdańsku oraz Naczelnik Urzędu 
Krzysztof Zdunek.

Tomasz, ile Ty masz właściwie 
lat?
A na ile wyglądam?

Trzydzieści parę…
Jesteś miła, wyglądam na więcej. 
Mam czterdzieści cztery lata.

Czterdzieści i cztery. Trzydzie-
stolecie pracy, jak to możliwe?
Wiek znamienny. A trzy-
dziestolecie wynika z tego, że 
pierwszy raz na scenie staną-
łem w wieku 14 lat w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. Dokładnie 
9 listopada 1991 roku.

Nie próbowali Cię przez te trzy 
dekady znieść ze sceny?
Wielokrotnie. Szczególnie, 
gdy pracowałem w teatrze na 
etacie. Na ich szczęście sam 
odszedłem, a na moje, znowu 
pokochałem teatr.

Cofnijmy się do Twojego debiu-
tu. Masz czternaście lat, stoisz 
na scenie - gdzie się wtedy 
widziałeś za trzydzieści lat? 
Jaką miałeś wizję siebie?
Pamiętam, że po trzeciej próbie 
generalnej, czyli po pierwszym 
spotkaniu z publicznością, 
podszedł do mnie któryś z doro-
słych aktorów i zapytał, czy mi 
się coś stało, bo zmienił mi się 
głos. Chyba z nerwów, choć ja 
zupełnie tego nie zauważyłem. 
Gdy miałem czternaście lat, 
wydawało mi się, że trzy dekady 
później będę starym człowie-
kiem. Zawsze chciałem pracować 
w teatrze. Wiedziałem, że będę. 
Wychowywałem się z babcią, 
która była śpiewaczką operową, 
znałem realia tego świata. Nie 
myślałem na pewno, że będę re-

żyserował, a nie grał. Właściwie 
wcale nie chciałem reżyserować.

Dlaczego?
Reżyseria wydawała mi się 
najmniej prestiżowa. Pracę w te-
atrze widziałem przez pryzmat 
sceny i braw. Reżyser sterował 
wszystkim z tylnego siedzenia, 
a mnie interesowało wyłącznie 
granie. Wiąże się z tym anegdota. 
Pracując nad „Księciem i żebra-
kiem”, reżyser (Jarosław Kilian) 
wziął rodziców kolei i moich na 
rozmowę, mówiąc: „Zobaczycie 
Państwo, Patryk będzie aktorem, 
a Tomek zostanie reżyserem”. 
Co u Patryka nie wiem, choć 
aktorem nie został…

Z czysto biznesowego punktu 
widzenia, aktorzy nie mają 
zbyt wielu możliwości dobre-
go zarobku.
Ze strony biznesowej bycie 
reżyserem, jest o wiele bardziej 
intratne rozwojowo i finan-
sowo. Faktem jest, że gdy 
aktor otrzyma rolę w serialu to 
właściwie osiąga rozpoznawal-
ność i stabilizację. Może także 
spełniać swoje marzenia arty-
styczne w teatrze, choć niestety 
najczęściej gdzieś na prowincji. 
Może się też szybko wypalić. 
Porzuciłem granie na rzecz 
reżyserii naturalnie i mimo-
chodem. Znasz mnie i wiesz, że 
mam jakiś imperatyw we-
wnętrzny, który ciągnie mnie 
do zarządzania, to chyba u mnie 
rodzinne. Marzenia o serialach 
skończyły się wraz z decyzją 
o pozostaniu w Trójmieście.

Cały wywiad czytaj w 94 
numerze Expressu Biznesu

To, co jest jednym z wyznaczników rozwoju 
gminy, to realizowane inwestycje. W Ko-
sakowie sporo się dzieje w tej dziedzinie. 
Jakie zatem największe inwestycje udało się 
zrealizować w ostatnim czasie?
Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie 
udało się zrealizować w ostatnich latach, jest 
budowa ulicy Derdowskiego. To całkowicie 
nowe połączenie pomiędzy gminą Kosakowo 
a miastem Gdynia. Zadanie kosztowało po-
nad 10 mln zł. Kolejna z ważnych inwestycji 
to budowa ulicy Kościuszki w miejsco-
wości Pogórze. To także było kosztowne 
zadanie, które pochłonęło blisko 10 mln zł 
(na jego realizację otrzymaliśmy prawie 3 
mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a dodatkowo fragmenty tej drogi zbudowali 
inwestorzy zewnętrzni). Idąc dalej, bardzo 
ważnym i dużym przedsięwzięciem, które 
także z sukcesem udało się zrealizować, była 
budowa nowego budynku szkoły w Pogó-
rzu. Został oddany do użytku we wrześniu 
ubiegłego roku, a wartość prac wyniosła 
blisko 25 mln zł. Oczywiście jest też cały 
szereg mniejszych inwestycji, jak budowa no-
wego bosmanatu w Rewie. Zadanie zostało 
ukończone w ubiegłym roku, kosztowało ok. 
1,5 mln zł i było dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Dzięki temu ostatniemu 
przedsięwzięciu gmina zyskała niesamowity 
potencjał w zakresie rozwoju żeglarstwa. 

A jakie inwestycje trwają obecnie i jakie są 
zaplanowane?
Jeśli chodzi o trwające, przykładem może 
być budowa nowej remizy strażackiej dla 

OSP Kosakowo (za ponad 2 mln zł). 
Dodatkowo, w tym roku planu-
jemy zmodernizować całą ulicę 
Rzemieślniczą, na którą pozyskali-
śmy ponad 2 mln dofinansowania 
(wartość całej inwestycji to ponad 
4 mln zł). Dużą, trwającą inwe-
stycją jest również modernizacja 
hydroforni w miejscowości 
Suchy Dwór. Umowa jest już 
podpisana, prace powinny 
zakończyć się w tym roku. 
Kolejne dwa duże wyzwania 

(tym razem związane z oświatą), które mamy 
zaplanowane, to budowa dwóch przedszkoli: 
w Mostach i w Mechelinkach. Rozpoczęcie 
prac w Mostach planowane jest w tym roku, 
a zakończenie w przyszłym. 

Kosakowo jest gminą turystyczną, a dla 
turystów ważna jest łatwość przemiesz-
czania się. Znakomitym rozwiązaniem, 
łączącym zarówno możliwość zwiedzenia 
atrakcyjnych miejsc, a równocześnie ak-
tywne spędzanie czasu jest system roweru 
metropolitalnego MEVO. Co prawda pierw-
sza próba wprowadzenia tego systemu na 
Pomorzu zakończyła się fiaskiem, ale trwają 
przygotowania do jego reaktywacji. Jakie 
korzyści dla gminy Kosakowo widzi Pan 
w tym systemie?
W pierwszym cyklu wprowadzania MEVO 
na Pomorzu gmina Kosakowo nie wzięła 
udziału. Zgłosiliśmy natomiast akces do 
obecnego, drugiego podejścia. Mamy pod-
pisane wstępne porozumienie i czekamy na 
kolejne etapy. Uważam, że korzyści dla gmi-
ny z MEVO będą bardzo duże. To z jednej 
strony ważny, kolejny element komunikacji 
dla naszych mieszkańców, a z drugiej strony 
produkt, z którego będą mogli korzystać 
turyści. Oprócz funkcjonującej komunikacji 
autobusowej, do Gdyni, Pucka czy Rumi będą 
mogli dostać się komunikacją rowerową. 
Gmina wspiera działania wielu instytucji, 
klubów i organizacji działających bezpośred-
nio na rzecz mieszkańców, co roku przyzna-
jąc granty. W jakich dziedzinach i na jak duże 
wsparcie gminy mogą liczyć te podmioty?
Na wsparcie klubów, stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na terenie naszej gminy 
przeznaczyliśmy w tym roku 300 tys. zł. 

Urzędy przyjazne 
przedsiębiorcom
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Po pierwsze: 
oświata, drogi i kolej

Trójmiasto znalazło się w pierwszej 
piątce w kategorii  FDI Strategy dla 
miast średniej i małej wielkości oraz 
kategorii FDI Strategy – Rising 
Cities w rankingu fDi Global Cities 
of the Future 2021/2022. Miasta 
zostały ocenione pod wzglę-
dem potencjału gospodarczego, 
przyjazności dla biznesu, kapitału 
ludzkiego i stylu życia, dostępności 
i efektywności. Tym, co wyróżnia 

Trójmiasto na tle innych polskich miast, jest świadomość wartości dodanej 
różnorodności i jej ogromnego potencjału pobudzania rozwoju gospodarczego i społecznego.

Trójmiasto w ścisłej czołówce

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo 
w rozmowie z naszym dziennikarzem 
mówi o zrealizowanych już inwesty-
cjach, planach wdrożenia systemu 
roweru metropolitalnego w gminie 
oraz wyzwaniach, które stoją przed 
Kosakowskim samorządem. 



Młodzi pod opieką 
przedsiębiorców

Nawet 30 tysięcy zł dla najładniejszej wsi na 
Pomorzu - rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska. 
Można już nadsyłać zgłoszenia w konkursie Pięk-
na Wieś Pomorska. Oceniany będzie między 
innymi wygląd zabudowań i terenów zielonych. 
Liczyć się będzie pielęgnowanie miejscowych 
tradycji, promowanie lokalnych produktów czy 
wyrobów rzemieślniczych. Nagrody zostaną 
przyznane również najpiękniejszym zagrodom.
To już 28. edycja konkursu. Wyniki poznamy 
jesienią.  W 2020 r. konkurs wygrała wieś Bo-
rzechowo w gminie Zblewo.
Piękna Wieś Pomorska to organizowany już od 
prawie 30 lat konkurs, w którym pomorskie wsie 
rywalizują o tytuł tej najpiękniejszej.
– To wyjątkowy konkurs, który pokazuje jak 
w ciągu lat zmieniają się nasze pomorskie 
wsie. Jak pięknieją, jak dbają o nie mieszkań-
cy – mówi Józef Sarnowski, członek zarządu 
województwa pomorskiego. – Celem konkursu 
jest promowanie najlepszych wzorców działa-
nia lokalnych społeczności. To także poprawa 
estetyki, stanu środowiska oraz pielęgnacja 
dziedzictwa kulturowego.
Konkurs ma dwie kategorie. Wybierana będzie 
najpiękniejsza wieś oraz najpiękniejsza zagroda.
Ta jedyna, najpiękniejsza pomorska wieś 
otrzyma 30 tys. zł nagrody. Wygrana za zajęcie 
drugiego miejsca wynosi 20 tys. zł a trzeciego 
miejsca 10 tys. zł. Z kolei za zajęcie pierwsze-
go miejsca w kategorii „Zagroda” zwycięzca 
otrzyma 5 tys. zł. Zdobywca drugiego miejsca 
otrzyma 4 tys. zł. a trzeciego 3 tys. zł. W każdej 
kategorii oprócz miejsc na podium przyznane 
zostaną również trzy wyróżnienia. W pierwszej 
kategorii po trzy tys. zł, a w drugiej po 1 tys. zł. 
Łączna pula nagród to 84 tys. zł.
Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, 
powiatowy i wojewódzki.
– W każdym etapie specjalna komisja będzie 
wizytować zgłoszone do konkursu wsie i zagro-
dy. Komisja, oceniając wsie, będzie zwracać 
uwagę przede wszystkim na jej ogólny wygląd 
wsi, troskę o stan środowiska przyrodniczego, 
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowe-
go wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie 
mieszkańców – wyjaśnia Sarnowski.
Natomiast przy ocenie zagrody będzie liczyć się 
jej stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, 
a także stan sanitarny posesji i jej wpływ na 
środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie 
tradycji miejsca.
Wojewódzka Komisja Konkursowa musi dokonać 
oceny wsi i zagród do 15 września 2021 r.
/raf/

Która wieś 
oKaże się 
najpięKniejsza?

IIIexpressy.pl | | wybieram pomorskie |

Właściciele firm, menedżerowie za-
rządzający projektami i zespołami 
oraz szkoleniowcy specjalizujący się 
w umiejętnościach biznesowych two-
rzą przestrzeń, w której młodzi ludzie 
z regionu mogą przygotować się do 
funkcjonowania na rynku pracy. Projekt 
ten nosi nazwę Akademia Alkantara, 
a prowadzi go Fundacja Inspirujące 
Przykłady. Są w niego zaangażowani 
także doradcy zawodowi z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Program stypendialno-edukacyjny Aka-
demia Alkantara ma nauczyć młodych 
tego, czego nie dają im uczelnie, a co 
będzie im potrzebne, aby odnaleźć się 
na rynku pracy.
– Chcemy aby absolwenci programu 
rozumieli zasady na jakich funkcjonują 
przedsiębiorstwa, szczególnie od stro-
ny finansowej, a także umieli współpra-
cować. Pokazujemy im jak się pracuje 
w zespołach projektowych, dużą wagę 
przykładamy do komunikacji – mówi 
Maciek Borówka, przedsiębiorca, twór-
ca programu.
Program Akademia Alkantara jest skie-
rowany do maturzystów z Pomorza i in-
nych regionów Polski, którzy chcieliby 

studiować kierunki techniczne lub eko-
nomiczne na trójmiejskich uczelniach. 
Składa się z dwóch części: funduszu 
stypendialnego, który służy jako pomoc 
w finansowaniu potrzeb związanych ze 
studiami w Trójmieście oraz z angażu-
jących zajęć, warsztatów biznesowych 
prowadzonych przez doświadczonych 
praktyków, wsparcia mentora oraz płat-
nej praktyki zawodowej.
Rekrutacja odbywa się w szkołach 
średnich. Zainteresowani kontaktują 

się z wychowawcą lub doradcą zawo-
dowym obecnym w placówce, który do 
zgłoszenia dołącza także swoją opinię 
na temat ucznia. Później z młodzie-
żą kontaktują się doradcy zawodowi 
z Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Proces 
wspierają także doświadczeni praktycy 
HR, którzy „tworzą ostatni szczebel 
w drabinie weryfikacyjnej”. Cały pro-
ces trwa kilka miesięcy.
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― Pracodawcy tworzą przestrzeń, w której młodzi ludzie z regionu 
mają przygotowywać się do wejścia na rynek pracy.  ―

Mała Kapituła Pomorskiej Nagrody Arty-
stycznej w kategorii Kreacje Artystyczne 
z 93 kandydatur wybrała 10. Spośród 
23 zgłoszeń w kategorii Nadzieja Arty-
styczna jury nominowało 3 kandydatów 
i 3 spośród 14 propozycji w kategorii 
Mecenat Kultury. Kapituła nominowała 
kandydatów 8 marca 2021 r.
Kandydatów do nagrody można było 
zgłaszać do 15 lutego br. Mogli to być 
zarówno debiutanci, młodzi artyści, 
jak i twórcy sztuki z dużym dorob-
kiem. Kapituła konkursowa honoruje 
autorów za wybitne dokonania arty-
styczne w ubiegłym roku oraz mece-
nasów kultury, którzy przyczynili się 
do powstania wydarzenia. Laureatów 
poznamy późną wiosną podczas 
gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku. Będzie to okazja nie tylko 
do poznania tegorocznych laureatów 
PNA, ale także do uhonorowania lau-
reatów za rok 2019 i wręczenia statu-
etek. Ubiegłoroczna gala – w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemii w Pol-
sce i z wprowadzeniem obostrzeń do-
tyczących organizacji wydarzeń kultu-
ralnych – nie odbyła się w tradycyjnej 
formie, lecz została zastąpiona filmo-

wym ogłoszeniem laureatów w sieci.
Nominacje do Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej za rok 2020. 
Pomorska Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest w trzech kategoriach. 
Nagradzając Kreację Artystyczną ka-
pituła honoruje wydarzenie artystycz-
ne, jakie miało miejsce w minionym 
roku. W kategorii Pomorska Nadzieja 
Artystyczna statuetką nagradzany jest 
artysta, niekoniecznie debiutujący, 
którego dokonania artystyczne są za-
uważalne i rokują wielkie nadzieje na 

przyszłość. W kategorii Mecenat Kul-
tury nagradzane są osoby lub firmy 
wspierające kulturę.
Przyznawana jest również indywidual-
na nagroda specjalna. 
Na 3 laureatów Pomorskich Kreacji Ar-
tystycznych czekają statuetki i nagrody 
pieniężne, podobnie jak na Nadzieję 
Artystyczną.  Przyznana zostanie rów-
nież indywidualna nagroda specjalna 
– Wielka Pomorska Nagroda Artystycz-
na – którą marszałek województwa po-
morskiego wręczy twórcy za całokształt 
wybitnych osiągnięć artystycznych. 
Laureat dostanie statuetkę i nagrodę 
pieniężną. W kategorii Mecenat na wy-
różnionego czeka statuetka.
Kreacje artystyczne: Dorota Androsz, 
Iwona Berent, Łukasz Długosz, Robert 
Florczak, Mieczysław Jaroszewicz, Do-
rota Karaś i Marek Sterlingow, Robert 
Kwiatkowski, Krzysztof Matuszewski, 
Mariusz Waras, Małgorzata Żerwe. 
Nadzieja: Hanna Pozorska, Wojciech 
Stachura, Agata Woźnicka.
Mecenat: Port Lotniczy Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy, VBW sp. z o.o, Ziaja Ltd 
Zakład Produkcji Leków sp. z o. o.
/raf/

pomorsKie nagrody artystyczne
― Projekt muzyczny, reżyseria spektaklu muzyczno-taneczno-plastycznego, społecznie zaangażowane 
instalacje artystyczne. Jakie jeszcze działania artystyczne zostały docenione przez kapitułę konkur-
sową jednej z najważniejszych nagród marszałka województwa pomorskiego? ―
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Profesor nauk technicznych, 
doktor habilitowany w dziedzi-
nie urbanistyki i planowania 
przestrzennego, stypendysta 
Fulbrighta. Profesor Piotr Lorens 
jest znanym i cenionym teorety-
kiem i praktykiem w dziedzinie 
architektury i urbanistyki. Od 
wielu lat związany z Politechni-
ką Gdańską, od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biura 
Architekta Miasta. Jego kandy-
datura została wyłoniona w kon-
kursie ogłoszonym przez Urząd 
Miasta Gdańsk.
Do głównych zadań architekta 
będzie należało m.in.: kreowa-
nie wizji i strategii rozwoju prze-
strzennego, prowadzenie analiz 
urbanistycznych na potrzeby wy-
branych inwestycji i inicjowanie 

dyskusji – w tym z udziałem in-
westorów i społeczności lokalnej 
- nad kształtem architektonicznym 
ważniejszych inwestycji i kluczo-
wych przestrzeni publicznych, 
inicjowanie dialogu społecznego 

i poszukiwanie najlepszych roz-
wiązań dla obszarów konflikto-
wych/strategicznych w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej, inicjowanie projektów 
planów miejscowych

Ciekawostki z rynku 
motoryzacyjnego

― Elektryczny Ford Mustang, a z drugiej strony sportowa, mała Toyota z potężnym, 
turbodoładowanym silnikiem benzynowym. A do tego odświeżona wersja SUV-a Jaguara. ―
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Przedstawiamy ciekawostki mi nowinki ze świata motoryzacji na Pomorzu. 

W pół godziny sprzedali wszystkie auta
Toyota GR Yaris – czy to mały, miejski samochód? Nic bardziej mylnego! To prawdziwa wyścigów-
ka. GR oznacza, że znany od dawna Yaris został przygotowany przez fabryczny zespół wyścigowy 
Gazoo Racing. Gdy tylko auto pojawiło się na rynku, natychmiast znalazło nabywców. Toyota Motor 
Poland przeznaczyła zatem na polski rynek kolejne 300 sztuk. Te wyprzedały się błyskawicznie – 
w zaledwie pół godziny. Niektórzy klienci kupowali auto „w ciemno”, bez oglądania. 
Cóż takiego wyjątkowego jest w Toyocie GR Yaris? W niewielkim i lekkim aucie umieszczono 
turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra, z którego „wyciśnięto” aż 261 KM. Moc przekazy-
wana jest na wszystkie 4 koła poprzez manualną, 6-biegową skrzynię. 
Toyota wyprodukowała serię 40 tys. sztuk GR Yarisa na cały świat. To pierwsze od lat auto marki 
posiadające homologację do WRC od ponad 20 lat. 

Znamy cenę Mustanga Mach-E
Mustang Mach-E to najgorętsza premiera w marce Ford od wielu lat. Po wielu miesiącach wycze-
kiwania, w końcu możemy poznać polskie ceny tego wyjątkowego modelu. Auto w podstawowej 
wersji (75 kWh, 269 KM) z napędem RWD można kupić już za niewiele ponad 216 tys. zł. Ceny 
zmieniają się wraz z pojemnością baterii i rodzajem napędu. Najmocniejsza wersja – 351-konna 
z napędem AWD – kosztuje nieco ponad 286 tys. zł. Czas ładowania wynosi od 38 do 45 minut, 
a zasięg auta od 400 do 610 km. Różnice w cenach między RWD, a AWD wynikają nie tylko 
z możliwości technologicznych, ale także różnią się wyposażeniem. Główne elementy dodatkowe 
w Mustang Mach-E AWD to między innymi 19-calowe felgi, szyby boczne w przednich drzwiach 
z dodatkową warstwą akustyczną, czy kamera parkowania z tyłu. W ofercie znajdują się dodatko-
wo dwa pakiety technologiczne, zawierające m.in. nagłośnienie, system rozpoznawania znaków 
ograniczenia prędkości, kamerę 360 st., asystenta parkowania i inne. 

Jaguar F-Pace po lifcie
Niewielkie zmiany w wyglądzie zewnętrznym, nieco większe wewnątrz i najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne – tak Jaguar odświeżył jeden ze swoich najlepiej sprzedających się 
modeli: F-Pace. Samochód zaprezentowano w salonie w Gdańsku. Model debiutował na rynku 
w 2016 roku i od razu został doceniony przez klientów, cieszy się sporym powodzeniem, dlatego 
też Jaguar nie zdecydował się na wprowadzenie dużych zmian, skupił się bardziej na dopraco-
waniu pewnych elementów. Auto otrzymało nowe węższe reflektory, nowe klosze tylnych lamp, 
zmieniono końcówki wydechu. Wewnątrz: większe wyświetlacze, pokrętło do zmiany biegów za-
stąpiono krótką dźwignią, odświeżono cały kokpit (znajdziemy tu drewno i aluminium). 
Auto dostępne jest w kilku wariantach: z silnikami benzynowymi (204 i 250 KM) lub wysokopręż-
nymi (163, 204 i 300 KM). Ceny odświeżonego auta zaczynają się od 240 tys. zł. 

miasto ma nowego architekta 
― Prof. Piotr Lorens został nowym architektem miasta Gdańsk. Od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biura Architekta Miasta. ―

Gdyński skwer 
w nieBiesKim odcieniu

Skwer Arki Gdynia, znajdujący 
się przy Bulwarze Nadmor-
skim, rozbłysł klimatycznym, 
niebieskim światłem. To pierw-
sze tak oświetlone miejsce 
w mieście.

Zakończyła się kolejna in-
westycja w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Skwer Arki 

Gdynia oferuje teraz nie tylko 
efektownie zagospodarowaną 
zieleń i nowoczesne siedzi-
ska. Wieczorem ta popularna 
przestrzeń rekreacyjna rozbły-
ska klimatycznym, niebieskim 
blaskiem.
Na początku skwer zyskał prze-
strzenne litery, w następnym 
etapie zmieniono zagospoda-
rowanie zieleni i układ ścieżek 
spacerowych oraz elementów 
małej architektury - pojawiły się 
m.in. designerskie, "falujące" 
ławki. Na koniec pojawiły się 
latarnie z energooszczędny-
mi oprawami LED. To, co je 
wyróżnia, to niebieskie pod-
świetlenie słupów, które nadaje 
miejscu wyjątkowy charakter.
/raf/
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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 

Wymagania 18+



www.gst24.pl/sport Środa, 24 marca 202112

Obiekt do uprawiania rowerowego hob-
by ma być gotowy do końca kwietnia br. 
Jego koszt to blisko 200 tys. zł. Powstaje 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

„Wyrobisko – tor rekreacyjny dla ro-
werów górskich i BMX – Nad Jarem/
Piekiełki” jest jednym z 4 najlepszych 
pomysłów infrastrukturalnych wybra-
nych przez mieszkańców w V edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. Jego autorami są 
Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski 
i Wojciech Hercke.

 –  Naszym celem było stworzenie 
w Starogardzie miejsca dla hobbystów 
kolarstwa górskiego. Prawdziwa górska 

ścieżka ma od kilku do kilkunastu ki-
lometrów długości. Nasza będzie tylko 
jej namiastką, ale umożliwi trenowanie 
umiejętności i wprawianie się do tzw. 
„boju” na dłuższych trasach – wyjaśnili 
pomysłodawcy. 

Przetarg na wykonanie zadania wygrała 
firma z Myślenic. 20 maja ub. roku prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak podpisał 
z właścicielem przedsiębiorstwa umowę 
na budowę toru i zagospodarowanie tere-
nu wokół w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Inwestycja miała być gotowa do końca 
października 2020 roku. Niestety na tzw. 
„zielone światło dla budowy” zarówno 

pomysłodawcy, jak i wykonawca musieli 
poczekać. Przyczyną takiego opóźnienia 
były trudności w uzyskaniu stosownych 
pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji. 
Ostatecznie 3 marca br. miasto otrzymało 
pozwolenie na budowę wraz z zatwier-
dzeniem projektu. 10 marca wykonawca 
zgłosił gotowość do rozpoczęcia budowy  
i niezwłocznie przystąpił do prac.

– Szczegóły trasy uzgodniliśmy już 
w 2020 roku z grupą rowerzystów i po-
mysłodawcami „Wyrobiska”. Ale dopiero 
teraz, kiedy wreszcie udało się uzyskać 
pozwolenie na budowę, możemy przystą-
pić do wykonania zadania. Do zagospo-
darowania mamy ok. 8 tys. m.kw. Biorąc 

pod uwagę długość toru, prace nie po-
winny potrwać dłużej niż trzy tygodnie. 
Jednak z oficjalnym otwarciem tory bę-
dzie trzeba zaczekać do definitywnego 
końca zimy – powiedział właściciel firmy 
wykonawczej Filip Janiszewski.

W Starogardzie wybudowane zosta-
ną dwa tory rowerowe. Pierwszy będzie 
odpowiednikiem górskiej ścieżki rowe-
rowej tzw. single tracka o długości ok. 
300 metrów. Będzie trawersowała istnie-
jące zbocze. Drugi tor mniejszy będzie 
miał ok.180 mb długości i przeznaczony 
będzie dla BMX. Na trasie tej ścieżki 
wybudowane zostaną różnego rodzaju 
przeszkody, które umożliwiają wykony-

wanie skoków, m.in. mostek z zeskokiem 
i 5 skoczni ziemnych o różnym stopniu 
trudności. Poza tym trasa składać się 
będzie z odcinków prostych i odpowied-
nio wyprofilowanych łuków. Tor podzie-
lony będzie na 3 części, tak, aby mogły 
z niego korzystać osoby początkujące, 
średnio zaawansowane i zaawansowane 
w sportach rowerowych. Teren zostanie 
wyrównany i obsiany trawą. Na miejscu 
Wykonawca zamontuje też elementy, jak 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery 
oraz tablicę informacyjną.

Rekreacyjny tor dla rowerów górskich 
i BMX kosztować będzie 197 500 zł.

/raf/
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Tor rowerowy  już na „majówkę”?
STARoGARD GDAŃSKI | Trwa budowa toru rekreacyjnego dla rowerów górskich i BMX na Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim. 


