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W związku z naprawą torów oraz 
przejazdu kolejowego w Zblewie 
na skrzyżowaniu z drogą woje-
wódzką 214 (przy ul. Kościer-
skiej), w dniu 25 października 
2021 roku o godz.8:00 została 
wprowadzona zmiana orga-
nizacji ruchu. W trakcie prac 

przejazd kolejowo - drogowy 
będzie ZAMKNIĘTY. Stała orga-
nizacja ruchu zostanie przywró-
cona w dniu 5 listopada 2021 
o godz.15:00. Wykonawca prac 
- przedsiębiorstwo MAXBUD 
ze Stargardu - przeprasza za 
utrudnienia. 

Udostępniajmy tę informację, 
by jak najwięcej osób dowie-
działo się o czekających nas 
utrudnieniach tym bardziej, że 
objazd wg schematu wydłu-
ży czas przejazdu i naszej 
podróży. Przed nami także 
czas wzmożonych wyjazdów 
związany z Dniem Wszystkich 
Świętych. Warto wiedzieć, co 
będzie nas czekać na drodze. 
Bądźmy ostrożni!

UWAGA KIEROWCY!
Gm. ZblEWO | Uwaga – ważna informacja dla podróżujących przez 
gminę Zblewo. Od poniedziałku 25 października, przejazd kolejowo 
- drogowy przy ul. Kościerskiej w Zblewie czasowo zamknięty!

„Nasza gmina prężnie i konsekwentnie 
kontynuuje działania w kierunku wzmac-
niania edukacji przedszkolnej. Korzysta-
my z każdej możliwości zdobycia środków 
zewnętrznych na ten cel i nie szczędzimy 
środków własnych. Edukacja naszych 
dzieci i zapewnienie im bogatej oferty 
edukacyjnej oraz bezpiecznych, optymal-
nych warunków nauki i zabawy to nasz 
priorytet. Uzyskane przez nas dofinan-
sowanie jeszcze bardziej pozwoli nam 
osiągnąć ten cel. Dzięki dofinansowaniu 
również nasi nauczyciele będą mieli ko-
lejną możliwość rozwijania swoich kom-
petencji. Stąd nasza radość i poczucie, iż 
dobrze wykorzystaliśmy kolejną szansę…” 

– mówił tuż po podpisaniu umowy wójt 
Artur Herold.

Celem projektu jest utworzenie 45 trwa-
łych miejsc edukacji przedszkolnej oraz 
poprawa jakości edukacji przedszkolnej 
w Gminie Zblewo do czerwca 2023 roku. 
Projekt przewiduje m.in.:

- zatrudnienie 2 nauczycieli do w aktu-
alnie budowanego Przedszkola Gminnego 
w Zblewie oraz zakup mebli i pomocy dy-
daktycznych, co pozwoli na utworzenie 43 
nowych miejsc przedszkolnych; 

- przeprowadzenie prac adaptacyjnych 
w Kleszczewie Kościerskim, które pozwo-
lą na utworzenie 2 nowych miejsc przed-
szkolnych, wydłużenie pracy oddziału 

przedszkolnego do 10 godzin oraz jego 
dostosowanie do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością; 

- wybudowanie placu zabaw przy Przed-
szkolu Gminnym w Zblewie; 

- podniesienie jakości edukacji przed-
szkolnej we wszystkich 6 ośrodkach wy-
chowania przedszkolnego poprzez realiza-
cję zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 
150 dzieci w zakresie stwierdzonych defi-

cytów (w tym niepełnosprawności), zajęć 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
kluczowych (183 dzieci) oraz umiejętności 
uniwersalnych (140 dzieci); 

- szkolenia zawodowe dla 20 nauczycie-
li, które uwzględniają komplementarność 
z działaniami skierowanymi do dzieci; 

- doposażenie 6 ośrodków wychowania 
przedszkolnego w pomoce dydaktyczne 
oraz technologie informatyczne.

Wartość projektu: 1 957 728 zł, w tym 
wkład Funduszy Europejskich: 1 664 
068,80 zł.

Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego, w ramach 
Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

„Edukacja naszych dzieci to priorytet”
Gm. Zblewo | We wtorek (19 października) marszałek Mieczysław Struk i wójt Artur Herold podpisali umowę na finansowanie kolejnego projektu 
edukacji przedszkolnej w Gminie Zblewo – tym razem pn. „Kompleksowy program rozwoju Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminie Zblewo”. 
Zblewski samorząd pozyskał na ten cel ponad 1,6 mln.
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Pomysł borzechowskich Gospodyń na 
zorganizowanie lokalnego targu swojskich 
produktów okazał się przysłowiowym 
„strzałem w 10”! 

„Takie bazarki odbywają się w całym re-
gionie i służą promocji lokalnych wyrobów. 
Pomyślałyśmy, że i my mamy sporo do 

zaoferowania tym bardziej, że bardzo lu-
bimy gotować! Dlatego zorganizowałyśmy 
pierwszy, premierowy bazarek. Chciałyśmy 
zobaczyć, czy spotka się on z zainteresowa-
niem. A ono przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania!” – mówią Gospodynie.

W tym tygodniu bazarek zorganizowano 

po raz drugi i już wiadomo, że będzie się 
odbywał co tydzień – zawsze we wtorek. 
Na drugi bazarek – podobnie jak na pierw-
szy – ściągnęły rzesze Gości, którzy wyku-
pili niemalże wszystko, co było można!

A bazarkowa oferta była dotąd naprawdę 
znakomita! Gospodynie postarały się, aby 
było smakowicie i przygotowały bogaty 
wybór swojskiego jedzenia – na wynos. 
Były zupy: żurek, barszcz, krupnik, kapu-
śniak z koperkiem, kalafiorowa, rybna, 
swojski rosół z kaczki. Były też drugie da-
nia: krokiety, naleśniki na słono, gołąbki, 
pulpeciki, pierogi, kluski śląskie, bigos, fa-
solka po bretońsku, pasztet z kaczki. Praw-
dziwą furorę robiły potrawy vege – na czele 
ze smalcem, pasztetem i pyszną tortlillą. 
Nie brakowało także przetworów – były 
więc i marynowane buraczki, były kiszon-
ki, a także żurawiny. No i na słono: leszcz 
w zalewie i śledziki w occie z papryczką. Jak 
to u Gospodyń – nie zabrakło ciast: serni-
ka, jabłecznika, chruścików i ciasteczek, ale 
była też nowość – rolada z musem dynio-
wym, malinowym, jagodowym – pyszno-

ści! Była także słynna borzechowska babka 
pieczona – w słoikach. Można było rów-
nież kupić piękne rękodzieło. Nie zabrakło 
produktów prosto od borzechowskich Go-
spodarzy – m.in. swojskich jajek.

Dodajmy, iż Modraki są eko, dlatego każ-
dy z kupujących był poproszony o przynie-
sienie własnych pojemników wielokrotnego 

użytku i słoików. I pomysł ten sprawdził się 
doskonale. Już dziś zapraszamy na kolejny 
bazarek – w każdy wtorek w godz.14:00-
18:30 do świetlicy wiejskiej w Borzechowie. 
Gospodynie są tak uradowane sukcesem 
pierwszych bazarków, że na kolejny zapo-
wiadają – jeszcze więcej, jeszcze smaczniej 
i jeszcze weselej! Do zobaczenia!

„Modraczkowy Bazarek” – strzałem w 10!
Gm. Zblewo | Za nami – drugi „Modraczkowy Bazarek”, zorganizowany przez KGW Modraki z Borzechowa. Było smacznie, wesoło, a Gości przybyło 
tylu, że Gospodynie naprawdę dwoiły się i troiły, by nadążyć ze smażeniem ruchanek! Kolejne bazarki – w każdy, kolejny wtorek.
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Za panem prawie 3 lata urzędowania 
na stanowisku Wójta Gminy Lubi-
chowo. Proszę opowiedzieć o swoich 
przemyśleniach. 

Od początku mojej kadencji staram się 
poznać potrzeby tej Gminy i ich miesz-
kańców. Część rozpoczętych inwestycji 
kontynuuję bo są bardzo potrzebne i waż-
ne dla rozwoju naszej gminy, ale jest też 
wiele nowych wynikających z aktualnych 
potrzeb mieszkańców. Dla dobra naszej 
społeczności staram się z każdym rozma-
wiać i współpracować. Myślę że miesz-
kańcy zauważają zmiany, to się czuje. 
Moim celem jest, aby zrobić coś dobrego 
dla mieszkańców, a jak będzie to ocenio-
ne – przyszłość pokaże. Na pewno zrobię 
wszystko, aby żyło się jak najlepiej miesz-
kańcom naszej gminy.

Co udało się zrealizować w tutejszej 
gminie przez ostatnie 3 lata?

Jednym z najważniejszych dla mnie 
zadań była i jest poprawa infrastruktu-
ry drogowej. Nasza gmina jest rozległa, 
mamy ponad 300 km dróg i o różnej 
nawierzchni. To jest coś, czego najbar-
dziej mieszkańcy oczekują. Tych potrzeb 
w budowie dróg jest ogrom. Z takich 
większych inwestycji mogę wymienić 
przebudowę dróg na odcinku Lubicho-
wo-Wda oraz Młynki –Osowo Leśne. 
Myślę, że jeszcze długie lata miną, zanim 
będziemy mogli zapewnić tę infrastruk-
turę drogową w miejscach, gdzie jest to 
konieczne. Udało nam się załatwić te 
podstawowe potrzeby, ale wciąż jest to 
mało i nad tym pracujemy.

Podobnie z chodnikami – muszą być 
bezpieczne, z dojściem do ważnych obiek-
tów typu kościół, przychodnia zdrowia, 
szkoła podstawowa czy przedszkole. 
Obecnie realizujemy wspólnie z Powia-

tem długo wyczekiwaną budowę chod-
nika Lubichowo – Mościska. Powstały 
również nowe obiekty, między innymi 
utworzyliśmy nowy klubik dziecięcy dla 
najmłodszych w wieku od jednego roku 
do lat trzech, na ukończeniu jest kapital-
ny remont Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Lubichowie, wykonany został także re-
mont Urzędu Gminy i Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lubichowie oraz zainstalo-
wane zostały instalacje fotowoltaiczne na 
budynkach Szkoły i Przedszkola w Lubi-
chowie, Oczyszczalni Ścieków oraz Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lubichowie.

Kończymy też wymianę wodomierzy 
z odczytem radiowym dla wszystkich 
gospodarstw domowych. Ukończono ko-
lejny etap budowy kanalizacji w Ocyplu. 
Łączna wartość tej inwestycji przekroczy-
ła już 5 milionów, a jesienią rozpoczniemy 
kolejny już trzeci etap budowy.

Gmina Lubichowo otrzymała także do-
finansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Dzięki temu zakupiliśmy au-
tobus dostosowany do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych, który zostanie w pełni 
wykorzystany podczas dowozów dzieci na 
zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim 
oraz podczas wyjazdów integracyjnych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, po-
legająca na wymianie ponad 500 opraw na 
typu LED na terenie Gminy Lubichowo 
oraz rozbudowa gminnego oświetlenia.

Na jakie zmiany mieszkańcy mogą 
liczyć w najbliższym czasie?

Poza wspomnianymi remontami dróg 
i budową chodników istotnym zadaniem 
jest rozbudowa gminnej sieci wodocią-
gowej, gdyż nadal na terenie naszej gmi-
ny są miejscowości, które nie mają tej 
możliwości. 

Następną, tym razem długoterminową 
inwestycją, będzie modernizacja istnie-
jących stacji uzdatniania wody w Gminie 
Lubichowo. Budowa promenady wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w Ocyplu. 
Modernizacja i doposażenie w specja-
listyczny sprzęt operacyjny Gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mocno stawiacie w ostatnim czasie 
także na sport.

Zdecydowanie! Trochę pandemia po-
krzyżowała nam plany. W naszej Gminie 
odbywało się we wcześniejszych latach 
kilka fajnych imprez sportowych jak np. 
Leśne Wandry w Ocyplu czy zawody za-
paśnicze.

W gminie mamy 4 boiska sportowe 
z czego boisko w Lubichowie jest pięk-
nym obiektem, na którym odbył się mię-
dzy innymi w czerwcu 4-dniowy Ogól-
nopolski Turniej Piłki Nożnej w którym 
uczestniczyło 700 zawodników. Nato-
miast we wrześniu odbył się bieg w ra-
mach I edycji Pomorskiego Biegu Walki 
o Pamięć - Bieg Inki. W sierpniu rozpo-
częła swoją działalność szkółka piłkarska 
w której trenują dzieci od najmłodszych 
lat. Mamy tutaj także bardzo dobrze roz-
winiętą lekkoatletykę, zapasy, a także 
siatkówkę. Ciekawostką jest badminton 
– także rozwijająca się dyscyplina – na-
sze dziewczyny z Zelgoszczy zaczynają 
odnosić spore sukcesy.

Już w najbliższym czasie planujemy 
budowę obiektu sportowego w Ocyplu, 
na które otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 1763 653,00 zł

Dlaczego Gmina Lubichowo nazy-
wana jest gminą turystyczną?

Ogólnie w całej gminie mamy aż 23 

jeziora – raj dla wędkarzy. Główne miej-
scowości turystyczne to Ocypel, Szte-
klin, Mermet, Smolniki i Lubichowo, 
w których to jest bardzo dobrze roz-
winięta baza noclegowa. Część naszej 
Gminy to obszar Borów Tucholskich. 
Z pewnością wielkim atutem jest prze-
pływająca przez gminę rzeka Wda. Jest 
bardzo czysta, atrakcyjna, doskonała do 
spływów i bardzo bezpieczna. Spływy 
Wdą to wspaniała rekreacja. Bardzo dba-
my także o czystość naszych jezior, stąd 
działania dążące do tego, aby skanalizo-
wać wszystkie okoliczne miejscowości. 
Liczymy także na rozwój turystyki ro-
werowej, pieszej – w tym zakresie mamy 
naprawdę spory potencjał. Poza tym 
mamy tu także naturalne leśne tereny-raj 
dla grzybiarzy. Są ludzie, którzy szukają 
takich miejsc. U nas jest ich naprawdę 
dużo. Na pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie - dla ciała i ducha.

Z czego jest Pan najbardziej zadowo-
lony?

Myślę, że z dobrej i owocnej współpra-
cy z Radą Gminy, pracownikami Urzędu, 
sołtysami, mieszkańcami ale też z po-
wiatem Starogardzkim, Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego oraz Woje-
wodą Pomorskim. Staram się być otwar-
ty i życzliwy dla wszystkich, zarówno 
mieszkańców jak i odwiedzających naszą 
gminę gości i wierzę, że to właśnie jest 
kluczem do sukcesu.

Cieszę się także z pozyskiwanych fundu-
szy bez których ciężko byłoby zrealizować 
te największe inwestycje. Każdego roku 
składamy wiele wniosków o dofinansowa-
nia różnorakich działań na terenie Gminy 
Lubichowo. Dzięki przychylności Posłów, 
Senatorów i ludzi o dobrym sercu udaje 
się niektóre dofinansowania otrzymywać, 
a apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego 
cały czas składamy kolejne wnioski z my-
ślą o pozytywnym rozstrzygnięciu. Zdaję 
sobie sprawę, że mam jeszcze ogromnie 
dużo do zrobienia. Nie pozostaje mi nic 
innego jak zaprosić Państwa do Lubicho-
wa-Zielonej Gminy Kociewia.

Sport, inwestycje i turystyka. Wywiad 
z Wójtem Lubichowa.

StaroGard GdańSki | Na co mogą liczyć mieszkańcy Gminy, jak rozwija się sport i czemu 
tutaj tyle turystów? Na takie pytania między innymi odpowiadał Wójt Lubichowa.
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Inaugurację roku akade-
mickiego otworzyła Rektor 
tejże uczelni dr Wanda 
Kustrzeba. Uroczystości 
z zachowaniem wymogów 
sanitarnych covid, uświetnili 
także zaproszeni goście m. 
inn. poseł RP Prof. Joanna 
Senyszyn, Zastępca Prezy-
denta Miasta Starogard Gd. 
Tadeusz Błędzki, Członek 
Zarządu Starostwa Powia-
towego Wioleta Strzemkow-
ska-Konkolewska, Prezes 
Starogardzkiego Klubu 
Biznesu – Związek Praco-
dawców Barbara Stanuch.
Rektor Pomorskiej Uczelni 
dr Wanda Kustrzeba ser-
decznie przywitała studen-
tów oraz gości. Podziękowa-
ła kadrze profesorskiej oraz 

władzom samorządowym 
za dotychczasową przy-
chylność i duże wsparcie 
dla uczelni. Szczególne 
słowa uznania skierowała 
oraz dyrektora uczelni pana 
Jacka Łepek i pracowników, 
dziękując za zaangażowanie 
i zrozumienie.
Jak przystało na inaugu-
rację nie zabrakło także 
dostojnego ślubowania 
studentów I rocznika.
Korzystając z okazji pani 
Rektor jednocześnie się po-
żegnała, bowiem jak stwier-
dziła „to już ostatni rok mojej 
akademickiej pracy”, wspo-
minając przy tym współpracę 
z włodarzami na przestrzeni 
ostatnich 20 lat istnienia 
uczelni oraz anegdoty. Tak to 

już 2o lat uczelnia istnieje na 
rynku Kociewskim.
Członek Zarządu Starostwa 
pani Wioletta Strzemkowska 
w imieniu samorządowców 
skierowała kilka słów do 
studentów, pogratulowała 
wyboru uczelni życząc satys-
fakcji i pozytywnych wpisów 
w indeksy a także podzię-
kowała paniom dr. Kustrzbie 
i prof. Senyszyn wręczając 
piękne bukiety róż.
Podczas inauguracji roku 
akademickiego 2021/2022 
wykład pt. „Kobiety w poli-
tyce” wygłosiła prof. Joanna 
Senyszyn, a także wspaniale 
zaśpiewał kilka znanych 
utworów chór akademicki, 
po czym rozbrzmiały grom-
kie brawa zgromadzonych. 

POmORsKA sZKOłA WYżsZA InAUGUROWAłA ROK AKAdEmICKI
stAROGARd GdAńsKI | Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią ponownie zabrzmiał w auli Pomorskiej szkole Wyższej w starogardzie Gdańskim 
„Gaudeamus Igitur”.

Na podwórku przy ul. Kościuszki 52 
zapanował ład i porządek. Mieszkańcy 
wspólnie z członkami Stowarzyszenia Sta-
rogard 2030 zaplanowali, zaprojektowali 
i zmienili jego wygląd. Cała przemiana 
odbyła się w ramach projektu „Podwór-
kowe rewolucje, czyli współtworzymy 
naszą przestrzeń” – jednego z elementów 
miejskiej inwestycji „Rewitalizacja Śród-
mieścia Starogardu Gdańskiego”.

– Projekt zakłada rewolucje ośmiu po-
dwórek przy ulicy Kościuszki, Piłsudskie-
go, Jagiełły oraz Owidzkiej. Są to podwór-
ka przylegające do domostw, które objęte 
są miejskim programem rewitalizacji. 
W ramach tego zadania Miasto prze-
prowadza w wyznaczonych budynkach 
ważne z punktu widzenia poprawy ja-
kości życia mieszkańców remonty, m.in. 
dachu, elewacji i klatek schodowych. My 
jako Stowarzyszenie koncentrujemy się 
tylko i wyłącznie na otoczeniu – wyjaśnia 
członkini Stowarzyszenia Anna Lembicz. 
– Nasze podwórkowe rewolucje polegają 
na zagospodarowaniu otoczenia wokół 
wyremontowanych budynków.

Przez cały wrzesień i październik 2020 

roku członkowie Stowarzyszenia spoty-
kali się z mieszkańcami domów ujętych 
w projekcie. Rozmawiali o ich potrzebach 
i oczekiwaniach. Ustalali m.in. rodzaj na-
wierzchni, małą architekturę czy zieleń, 
jaka miałaby pojawić się w ich otoczeniu. 
Potem wspólnie planowali i projektowali 
wygląd ich podwórka.

– Wszystko to działo się w trudnych 
warunkach towarzyszącej nam pandemii, 
dlatego projekt trwa dłużej, niż to było 
pierwotnie zaplanowane. W tym roku 
udało się nareszcie zacząć działania, a po-
dwórko przy ul. Kościuszki 52 było pierw-
szą lokalizacją, do której mogliśmy wejść 
po ukończonym remoncie. Początkowo 
mieszkańcy byli nastawieni sceptycznie 
i chyba nie do końca wierzyli w powo-
dzenie tej rewolucji, ale każdy kolejny 
element pojawiający się wokół budynku 
– rośliny, mała architektura itp., powodo-
wał, że rósł zapał do pracy. Jestem pełna 
podziwu dla ich determinacji i ogromnej 
chęci działania i wdzięczna za zaufanie, 
jakim nas obdarzyli. Chciałabym podzię-
kować szczególnie pani Joannie Kopeć, 
która bardzo pomogła nam organizacyj-

nie i motywowała sąsiadów do pracy. To, 
jak dużo udało się zrobić, mieszkańcy za-
wdzięczają tak naprawdę głównie sobie. 
My doradzaliśmy, koordynowaliśmy i ku-
powaliśmy niezbędne sprzęty i materiały, 
ale to oni informowali nas o tym, co jesz-
cze chcieliby zmienić czy ulepszyć Dzisiaj 
mogę śmiało powiedzieć, że efekty tych 
prac przerosły nasze oczekiwania. Jestem 
też przekonana, że to dopiero początek 
pozytywnych zmian na tym podwórku 
i z roku na rok będzie tam coraz piękniej 
i bardziej zielono. Ten projekt, dzięki ko-
nieczności zaangażowania się wszystkich 
sąsiadów, stał się także powodem do inte-
gracji wspólnoty – dodała Anna Lembicz.

W ramach remontu miasto wymieniło 
dach na budynku i nawierzchnię wokół 
niego, wyremontowało klatkę schodową 
i zapewniło farbę na elewacje, które miesz-
kańcy sami pomalowali. Zarządca – TBS 
Ziemi Kociewskiej – zapewnił materiał do 

budowy ogrodzenia, ale jego montażem 
także zajęła się grupa sąsiadów. W ramach 
projektu stowarzyszenie Starogard 2030 za-
kupiło bramę wjazdową, której wstawienie 
poprawiło bezpieczeństwo na podwórku, 
a także pergole, które mieszkańcy pomalo-
wali i ustawili przy budynku, by urządzić 
pry nich małe ogródki kwiatowe. Ustawi-
li ławki i kosze na śmieci. Wytynkowali 
nawet budynki gospodarcze, wychodząc 
z założenia, że ich dotychczasowy nie-
estetyczny wygląd nie będzie pasował do 
odnowionej przestrzeni. Jednym słowem, 
przy odrobinie motywacji i pomocy ze 
strony Stowarzyszenia 2030, narzędzi i ro-
ślin, które członkowie zakupili w ramach 
zadania, od początku do końca zadbali 
o swoje obejście. Zwieńczeniem działań na 
podwórku było sadzenie drzew i krzewów 
zakończone wspólnym grillowaniem.

– Kiedy pani Ania i pani Marta ze Sto-
warzyszenia oraz pani Sylwia z Miasta 

mówiły, że na koniec września tego roku 
będziemy organizować wspólnego grilla 
na zakończenie rewolucji, nie wierzyłam. 
Mieszkam tu od bardzo dawna. Nigdy tu 
nie było ani drogi ani kwiatów. W deszczo-
we dni brnęliśmy w błocie po kostki. Teraz 
to już tylko wspomnienie. Jest tak czysto, 
schludnie i pięknie, aż chce się wychodzić 
z domu, by z sąsiadami posiedzieć w ogro-
dzie. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim, 
dzięki którym nasze podwórko wygląda 
jak wygląda. Bardzo dziękuję Stowarzysze-
niu Starogard 2030, Miastu i Prezydentowi 
– mówi lokatorka wspólnoty Pani Zim-
mermannProjekt „Podwórkowe rewolucje, 
czyli współtworzymy naszą przestrzeń” 
jako zadanie publiczne współfinansowane 
jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z Urzędu Miasta
Starogard Gdański 

Podwórkowe rewolucje na Kościuszki 52
StaroGard GdańSki | Sami urządzili swoje podwórko. Uporządkowali teren, posadzili drzewa, krzewy i kwiaty, zamontowali pergole, bramę wjazdo-
wą i ogrodzenie. Pomogło im w tym Stowarzyszenie Starogard 2030 – pomysłodawca i realizator „podwórkowych rewolucji”. Teraz mieszkańcy wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 52 nie kryją swojej radości.
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Głosowanie trwało od 20 września do 11 
października. Każdy głosujący miał prawo 
oddać jeden głos na wybrany projekt. W tym 
roku nowością było to, że na wybrany projekt 
Budżetu Obywatelskiego zagłosować mógł 
każdy mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. 
Znaczenia nie miał nawet wiek. Do oddania 
głosu potrzebny był tylko numer PESEL. Na 
43 397 osób uprawnionych do głosowania 
w Starogardzie Gdańskim, mieszkańcy oddali 
6 657 głosów, co stanowi 15,33% frekwencję. 
Głosy ważne oddało 6650 osób, nieważnych 
z powodu braku numeru projektu było 7.

Projekty zostaną zrealizowane w 2022 roku. 
Zainteresowanie głosowaniem w BO było 
w tym roku zdecydowanie większe niż w 2019 
roku. W poprzedniej edycji swój głos oddało 
2676 osób.

Cztery zwycięskie projekty z największą licz-
bę głosów:

1. „I Etap Modernizacji Miasteczka Ruchu 
Drogowego Zlokalizowanego w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gd. 
Przy ul. Traugutta 2”. Wnioskodawca Robert 
Jurek. Szacunkowa wartość projektu 230 
000,00 zł – 1133 głosy.

2. „Mali odkrywcy – modernizacja ogrodu 
przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Pu-
blicznego nr 4 „Tęczą Malowane” w Starogar-
dzie Gd.” (ul. Reymonta 7). Wnioskodawca 
Martyna Biernath. Szacunkowa wartość pro-
jektu 230 000,00 zł – 859 głosów.

3. „Modernizacja placu zabaw” (przy PSP 
4). Wnioskodawca Monika Sengerska. Sza-
cunkowa wartość projektu 200 000,00 zł – 773 
głosy.

4. „Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha – 
Etap II „Ogrody Św. Wojciecha”. Wnioskodaw-
ca Bartosz Szadokierski. Szacunkowa wartość 
projektu 230 000,00 zł – 702 głosy.

Pozostałe projekty otrzymały następującą 
liczbę głosów:

„Odnawiamy Ściegiennego etap III”. Wnio-
skodawca Barbara Nowak, Danuta Szwoch, 
Aleksandra Płachecka. Szacunkowa wartość 
projektu 230 000,00 zł – 249 głosów.

„Zielenimy przystanki autobusowe”. Wnio-
skodawca Anna Lembicz. Szacunkowa wartość 
projektu 230 000,00 zł – 141 głosów.

„Starogardzkie Okna Czasu”. Wnioskodawca 
Marta Saj. Szacunkowa wartość projektu 230 
000,00 zł – 76 głosów.

„Bezpieczna droga do szkoły” (ul. Święto-
jańska). Wnioskodawca Agnieszka Skrobisz. 
Szacunkowa wartość projektu 174 900,00 zł 
– 596 głosów.

„Rondo im. Starogardzkich Strażaków – 
zagospodarowanie terenu” (ul. Lubichow-
ska). Wnioskodawca Marek Liss. Szacunkowa 
wartość projektu 230 000,00 zł – 348 głosów.

„Zakątek sensoryczno-ekologiczny” (osiedle 
Konstytucji 3-go Maja 15). Wnioskodawca Zo-
fia Czerwińska, Anna Lis. Szacunkowa wartość 
projektu 30 000,00 zł – 180 głosów.

„Modernizacja systemu monitoringu w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 1.” Wniosko-
dawca Jolanta Reszkiewicz. Szacunkowa war-
tość projektu 150 000,00 zł – 367 głosów.

„Sportowe Przylesie – Etap II (tor rolkowo-
wrotkowy, ul. Leszczynowa)”. Wnioskodawca 
Jarosław Krzemiński, Hanna Ściegienna-Kor-
czyc, Katarzyna Dobek. Szacunkowa wartość 
projektu 230 000,00 zł – 427 głosów.

„Starogardzkie Cztery Łapy” – wybieg dla 
psów (ul. Sikorskiego). Wnioskodawca Daniela 
Rozmus-Formela. Szacunkowa wartość pro-
jektu 230 000,00 zł – 137 głosów.

„Ninja Park – OCR” (ul. Ściegiennego). Wnio-
skodawca Bożena Wyczyńska. Szacunkowa war-
tość projektu 140 000,00 zł – 311 głosów.

„Bezpiecznie i zdrowo na sportowo” – Skwe-
rek przy Południowej Etap II”. Wnioskodawca 
Tomasz Szymborski, Piotr Negowski. Szacun-
kowa wartość projektu 230 000,00 zł – 163 
głosy.

„Ogród rozmaitości – miejsce spotkań mię-
dzypokoleniowych, sztuki i nauki” (Aleja Jana 
Pawła II 5). Wnioskodawca Justyna Gwizdała. 
Szacunkowa wartość projektu 230 000,00 zł 
– 188 głosów.

Zastępca prezydenta miasta Maciej Kali-
nowski pogratulował wszystkim pomysło-
dawcom projektów w Budżecie Obywatelskim 
2022. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta 
wręczył im podziękowania za podjęte inicja-
tywy oraz aktywizację mieszkańców miasta 
w głosowanie.

– Bardzo dziękuję za Państwa aktywność 
społeczną. Jest ona niezwykle ważna w każ-
dym społeczeństwie i każdym mieście, dla-
tego kilka lat temu pan prezydent podjął 
decyzję aby w Starogardzie stworzyć Budżet 
Obywatelski. Wasze zaangażowanie i walka 
aby zmienić swoja okolicę jest godna podzi-
wu. Dajecie przykład innym osobom że jak 
się chce to można zachęcić innych do działa-
nia i wspólnie coś razem zmienić. Serdeczne 
podziękowania dla wszystkich inicjatorów 
projektów które, wzięły udział w głosowaniu 
– powiedział Maciej Kalinowski, zastępca pre-
zydenta ds. społecznych.

Budżet obywatelski 2022
StaroGard GdańSki | 13 października podliczono głosy oddane na projekty w Budżecie Obywatel-
skim 2022. Spośród 16 inwestycyjnych projektów starogardzianie wybrali cztery zwycięskie pomysły.
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Powstanie tam rondo. Dzięki temu poprawi się bezpie-
czeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych. 18 paździer-
nika wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg w Starogardzie Gdański przejęło plac budowy. 
Na wykonanie zadania ma 11 miesięcy. Inwestycja 
kosztować będzie ponad 6 mln zł. Połowę tej kwo-
ty sfinansuje samorząd Województwa Pomorskiego, 
połowę Miasto Starogard Gdański. Skrzyżowanie drogi 
wojewódzkiej 222 z ul. Pomorską to jedno z najbardziej 
niebezpiecznych miejsc komunikacyjnych w Staro-
gardzie Gdańskim. Na temat jego przebudowy władze 
miasta rozmawiały z samorządem Województwa Po-
morskiego od przeszło 6 lat. Wreszcie zajdą tu wielkie 
zmiany. Powstanie rondo.
– Nie odpuszczaliśmy tematu, bo wiemy, jak ważna jest 
to inwestycja dla poprawy bezpieczeństwa i uspraw-
nienia ruchu komunikacyjnego w mieście. To miejsce 
jest newralgiczne, a jego użytkownicy narażeni na 
częstsze niż gdzie indziej kolizje i wypadki. Bardzo 
nam zależało na tej przebudowie, dlatego nie tylko 
wsparliśmy finansowo opracowanie dokumentacji tech-
nicznej kompleksowej przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 222 w granicach Miasta, ale zadeklarowaliśmy 
również sfinansowanie kosztów budowy samego ronda 
w 50 %. Wreszcie doczekaliśmy się finalizacji tej długo 
oczekiwanej inwestycji, co nas wszystkich bardzo cie-
szy – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.
12 października Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
podpisał umowę z wykonawcą inwestycji – Przedsię-
biorstwem Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. 
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
222 z ulicą Pomorską będzie kosztować 6 338 550,41 
zł. Województwo Pomorskie zabezpieczyło na ten cel 
3,2 mln zł. Drugie tyle zagwarantowały władze miasta 
Starogardu Gdańskiego z podziałem – 200 tys. zł 
w tym roku i 2,9 mln zł w roku 2022r.
Materiał – Urząd Miasta Starogard Gdański

bEZPIECZnE ROndO 
ZAmIAst sKRZYżOWAnIA
stAROGARd GdAńsKI | niebezpieczne skrzyżowanie 
drogi wojewódzkiej 222 z ulicą Pomorską w starogardzie 
Gdańskim wkrótce zostanie przebudowane.

fot. starogard.pl

Zakończyły się już roboty ziemne oraz 
roboty związane z fundamentowaniem. 
Obecnie trwają prace polegające na wzno-
szeniu ścian na poziomie piwnicy.

Kolejnym etapem będzie wykonanie słu-
pów żelbetowych oraz stropu nad pozio-
mem piwnicy. Mamy nadzieję że warunki 
atmosferyczne nie pokrzyżują planów i bu-
dowa będzie się odbywać zgodnie z har-
monogramem. Przypomnijmy, iż roboty 
wykonuje firma TB.INVEST Tomasz Brze-
ziński z Gdańska, a ich wartość, zgodnie 
z umową, wynosi 7 735 622,40 zł brutto.

Przedszkole 
w Skórczu rośnie
SkórcZ | Trwa budowa nowego Miejskiego Przedszkola w Skórczu.
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Firma STEICO Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie zaprasza do udziału w konkursie "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa".

Tematyka konkursu dotyczy czasu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (tu min. tradycji, przygotowania, obrzędów itp.) i polega na 
przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt poprzez prace plastyczne.

W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace zbiorowe nie będą oceniane. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę 
o wymiarach kartki pocztowej A5 (pełny wymiar kartki to format A4 złożony na pół do formatu A5). 
Zaprojektowane i wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.)

 Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci naszych pracowników. 
Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie! 
Wszystkie prace zostaną nagrodzone!
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście do dnia 21 listopada 2021 roku na adres:
ZAKłAd stEICO, Ul. mICKIEWICZA 10, CZARnA WOdA – dZIAł PERsOnAlnY. 

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który jest zamieszczony poniżej.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w kolejnym wydaniu gazety gst24.pl

Zwycięskie kartki zostaną rozesłane do firm współpracujących 
z Zakładem STEICO w Czarnej Wodzie. 

STEICO Wtorek, 26 października 20218

Konkurs bożonarodzeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………........

Wiek: …………………………………………………………………………………………....................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………...........

Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy konkursowej

fot. freepik.com
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Pracuj w  stEICO

KOntAKt:

dział Personalny
email: rekrutacjaczw@steico.pl 

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

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

Polska

OPERAtOR 
mAsZYn 

I URZądZEń
mIEJsCE PRACY: Czarna Woda,

ul. mickiewicza 10

→ ZAdAnIA:
Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej z poziomu stacji operatorskiej, •
Zapewnienie ciągłości pracy oraz 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. •

→ OfERUJEmY:
Stabilność zatrudnienia, •
Bogaty pakiet socjalny dla pracowników oraz ich rodzin, •
Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Czersk, Szlachta oraz Zblewo lub  •

dopłatę do dojazdów z pozostałych miejscowości,
Atrakcyjny program poleceń pracowniczych, •
Ubezpieczenia grupowe współfinansowane przez Pracodawcę. •

→ OCZEKUJEmY:
DGotowości do pracy w systemie 4 brygadowym, •
Umiejętności obsługi komputera, •
Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku operatora  •

maszyn.

Dokumenty aplikacyjne (CV) należy przesłać na adres rekrutacjaczw@steico.pl 
lub dostarczyć do skrzynki na Portierni Zakładu w Czarnej Wodzie,
ul. Mickiewicza 10.

W temacie e-mail prosimy o podanie nazwy stanowiska 

Prosimy o dopisanie klauzuli potwierdzającej zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celach rekrutacji.
 
 Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko 
z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami.

OPERAtOR
WóZKA 

WIdłOWEGO 
mIEJsCE PRACY: Czarna Woda,

ul. mickiewicza 10

→ ZAdAnIA:
Załadunek, rozładunek wózkiem czołowym/wózkiem bocznym (duże gabaryty), •
Poruszanie się wózkiem widłowym między wiatami magazynowymi, •
Dbanie o porządek na terenie uczęszczanym przez wózki widłowe, •

Praca ze skanerem. 

→ OfERUJEmY:
Stabilność zatrudnienia, •
Bogaty pakiet socjalny dla pracowników oraz ich rodzin, •
Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku: Szlachta, Czersk oraz Zblewo lub  •

dopłatę do dojazdów z pozostałych miejscowości,
Atrakcyjny program poleceń pracowniczych, •
Ubezpieczenia grupowe współfinansowane przez Pracodawcę, •
Wysokie wynagrodzenie, uzależnione od zaangażowania Pracownika. •

→ OCZEKUJEmY:
Doświadczenia w pracy na magazynie, •
Uprawnień UDT na wózki widłowe, •
Umiejętności jazdy wózkiem widłowym/wózkiem bocznym, •
Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym/4 brygadowym  •
Chęci i otwartości na pracę wielozadaniową. •

Dokumenty aplikacyjne (CV) należy przesłać na adres rekrutacjaczw@steico.pl 
lub dostarczyć do skrzynki na Portierni Zakładu w Czarnej Wodzie,
ul. Mickiewicza 10.

W temacie e-mail prosimy o podanie nazwy stanowiska 

Prosimy o dopisanie klauzuli potwierdzającej zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celach rekrutacji.
 
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi 
Kandydatkami/Kandydatami.
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Czy wyrok trybunału Konstytucyjne-
go, to koniec Polski w Unii?

Ten wyrok, to zdecydowanie atak na 
Unię Europejską, a właściwie atak na 
Polskę i Polaków, ponieważ Unia to na-
sza wspólna organizacja, która przesta-
nie istnieć, jeśli jej członkowie przesta-
ną przestrzegać obowiązujących w niej 
reguł, na które się umówili. Polski rząd 
stracił właśnie wiarygodność umacnia-
jąc nielegalnie powołane ciało sędziow-
skie. To krajowe ustawy, które niszczą 
wymiar sprawiedliwości są niezgodne 
z europejskim prawem, którego mamy 
obowiązek przestrzegać. Wyrok TK to 
skandal, grożący nie tylko utratą unij-
nych funduszy dzięki którym nasz kraj 
się rozwija, a pokolenie naszych dzieci 
zdążyło dorosnąć w lepszym świecie. To 
atak na podstawowe wartości, na miliony 
Polaków, którzy wybrali Unię Europejską 
i chcą w niej pozostać. 

A zjednoczona Europa to faktycznie 
lepszy świat?

Wystarczy spojrzeć jak dzięki unijnym 
środkom w ciągu ostatnich lat zmieniło 
się wokół nas niemal wszystko. Woje-
wództwo Pomorskie od początku obec-
ności w UE otrzymało 48 mld zł z Brukseli 
na rozwój. Jednak UE to o wiele więcej niż 
pieniądze. To wspólnota, której częścią 
się czujemy. To nasze wspólne wartości: 
poszanowania godności osoby ludzkiej, 
wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, poszanowania praw czło-
wieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. To otwarte granice. Ponad 
80% mieszkańców naszego regionu opo-
wiedziało się w referendum w 2003 roku 
za przystąpieniem do UE, a teraz garstka 
ludzi chce nas z niej wyprowadzić. 

teraz na pewno tych pieniędzy popły-
nie do Polski zdecydowanie mniej.

Choć polski rząd zdążył już odpalić 
kampanię pt. „770 miliardów dla Polski”, 
Komisja Europejska wstrzymała wypłatę 
środków dla Polski w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy m.in ze względu na ła-
manie zasady praworządności. I trudno 
się dziwić władzom UE, że straciły cierpli-
wość i sięgają po coraz ostrzejsze formy 

nacisku na polski rząd. Tak ostentacyjne 
lekceważenie zasady praworządności 
mogłoby ujść we Wspólnocie Niepodle-
głych Państw, ale nie w Unii Europejskiej. 
Ta zasada wpisana jest w traktat, którego 
ratyfikację podpisał śp. Prezydent Lech 
Kaczyński. Szkoda tylko, że ofiarą tej po-
lityki mogą paść beneficjenci środków 
unijnych, czyli mieszkańcy Polski i oczy-
wiście Pomorza. 

A jeśli Polska w ogóle nie dostanie unij-
nych pieniędzy - co to będzie oznacza-
ło dla Pomorza? 

Katastrofę. Tzw. Polski Ład szykuje 
cięcie budżetów samorządów. Dla Po-
morza, dla gmin, powiatów i samorządu 
województwa oznacza to prawie 1 mi-
liard złotych rocznie mniej w budżetach. 
Mniej na edukację, ochronę zdrowia, 
pomoc społeczną czy infrastrukturę. 
Ze zmniejszonymi budżetami samorzą-
dów czeka nas inwestycyjna i cywiliza-
cyjna katastrofa. Chyba, że Prezes NBP 
wydrukuje brakujące 770 miliardów. Ale 
wówczas czeka nas jeszcze gorszy sce-
nariusz - wenezuelski. Albo może pre-
mier Morawiecki pożyczy te pieniądze 
w Chinach? 

Co możemy zrobić w tej sytuacji?

Jestem przekonany, że obywatele gło-
śno zademonstrują jak ważne jest dla 
Polaków członkostwo w Unii. Musimy 
stanowczo protestować przeciwko pró-
bom polexitu. I to natychmiast, zanim 
Zjednoczonej Prawicy przyjdą do gło-

wy kolejne antyunijne pomysły. Jestem 
przekonany, że jeśli będziemy działać 
razem, solidarnie, to uda nam się obro-
nić nasz kraj przed ostrym zwrotem na 

wschód. Starsi z nas dobrze pamięta-
ją ten kierunek. Niestety, jak pokazują 
ostatnie wydarzenia, część z rządzących 
ewidentnie za tym kierunkiem tęskni.

PiS zaczyna wyprowadzać Polskę z Unii! 
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Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej, są niezgodne z polską konstytucją. To otwarty atak na 
Unię Europejską, który grozi katastrofą dla całej Polski i utratą unijnych funduszy. O tej sytuacji rozmawiamy z Mieczysławem Stru-
kiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Kuriozalny wyroK TK w sprawie unijnego prawa
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Rozwojowy rok w Gminie Tczew
―  Cały świat wspólnymi siłami walczy z panującą pandemią koronawirusa, jest to ważny 
cel do osiągnięcia, abyśmy mogli wrócić do „normalności”. Spójne działania wszystkich na 

rzecz uzyskania odporności przeciwko COVID-19 pozwolą samorządom i przedsiębiorstwom na 
współpracę, która będzie przynosiła owoce dla mieszkańców.  ―

Pandemia COVID-19 jest szcze-
gólną sytuacją w historii Świata, 
kraju i gmin. To zupełnie nowe 
doświadczeniem, zarówno dla 
mieszkańców, przedsiębiorców, 
sfery publicznej oraz momentem 
do zmiany wielu aspektów funk-
cjonowania. 
Aby pomóc w naprawieniu szkód 
gospodarczych i społecznych, ja-
kie wyrządziła pandemia korona-
wirusa, Komisja Europejska, Par-
lament Europejski oraz szefowie 
państw i rządów UE zatwierdzili 
plan odbudowy dla Europy. Ma on 
pomóc w wyjściu z kryzysu oraz 
zapewnić podstawy dla bardziej 
nowoczesnej i zrównoważonej Eu-
ropy. Długoterminowy budżet UE 
w połączeniu z NextGenerationEU, 
tymczasowym instrumentem pobu-
dzającym ożywienie gospodarki, 
to największy pakiet środków, jaki 
został dotychczas sfinansowany 
z unijnego budżetu. Łączna kwota 
1,8 bln euro pomoże odbudować 
gospodarkę Europy po kryzysie 
wywołanym COVID-19.
Gmina posiada korzystną sytuację 
demograficzną, którą charaktery-
zuje rosnąca liczba mieszkańców, 
wysoki odsetek dzieci i młodzie-
ży, wysokie wskaźniki urodzeń. 
Mieszkańców gminy cechuje wy-
soka aktywność ekonomiczna, 
widoczna w niskich wskaźnikach 

bezrobocia oraz wysoki poziom 
przedsiębiorczości mieszkańców, 
widoczny w liczbie firm oraz dy-
namice ich wzrostu. 
Niewątpliwie wysoka aktywność 
inwestycyjna w zakresie mieszkal-
nictwa, widoczna w liczbie nowo 
powstałych mieszkań, wskazuje na 
atrakcyjność terenów zarówno dla 
developerów, jak i mieszkańców, 
którzy chcą mieszkać na terenie 
Gminy Tczew. Biorąc pod uwa-
gę bezpieczeństwo publiczne, 
niskie wskaźniki przestępczości 
oraz wysokie poczucie bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców – 
Gmina Tczew jest przyjazna dla 
mieszkańców. 
W zakresie komunikacji spo-
łecznej administracji lokalnej ze 
społecznością gminy zachodzą 
zmiany, postawiono na likwidację 
bariery mieszkaniec – samorząd. 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Au-
gustyniak wykorzystuje każdą wol-
ną chwilę na spotkania, rozmowy 
z mieszkańcami. Pakiety powi-
talne wprowadzone dla nowona-
rodzonych mieszkańców gminy 
cieszą się taką popularnością, że 
inne gminy zaczęły wprowadzać 
podobne rozwiązania.
Kolejne inwestycje realizowane 
dzięki dofinansowaniom zewnętrz-
nym pozwalają na spełnienie my-
śli przewodniej – „Rozwój Gmi-

ny Tczew”. Kolejne remontowane 
drogi, budowa nowej świetlicy, 
budowa przedszkola, placów za-
baw – to tylko część wszystkich 
zadań inwestycyjnych, które są 
przeprowadzane w 2021 roku. - 
Pozyskane środki zewnętrzne na 
inwestycje w gminie pozwalają 
na zrealizowanie jeszcze większej 
ilości zadań. – mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak
Integracja mieszkańców i wspiera-
nie aktywności społecznej – jako 
bezpośrednia odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców, w szczegól-
ności osób starszych, młodzieży, 
systemu pomocy społecznej, or-
ganizacji społecznych wymagała 
dostosowania do obecnie panu-
jących przepisów i ograniczeń. 
Z tego zadania samorząd Gminy 
Tczew wywiązuje się idealnie. 
Wszystkie wydarzenia społeczne 
w świetlicach wiejskich, festyny, 
koncerty, odbywają się w w reżi-
mie sanitarnym i z poszanowaniem 
wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
Dodatkowo do wydarzeń w sołec-
twach wplata się promocję oraz 
bezpośrednio akcję związane ze 
szczepieniami przeciwko COVID-
19 – aby ciągle dbać i pamię-
tać o wspólnej trosce o zdrowie 
mieszkańców i bezpieczny powrót 
do „normalności”. 
Kolejnym istotnie wspieranym 
działaniem jest ochrona środowi-
ska – w tym inwestycji w zakresie 
OZE, jakości wód, podnoszenie 
świadomości ekologicznej – jako 
odpowiedź na potrzeby poprawy 
jakości życia mieszkańców i re-
alizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. Projekty z usuwaniem 
niebezpiecznych elementów, czy 
budową przydomowych oczysz-
czalni – potwierdzają to, że gmi-
na „stawia na środowisko”.
Kluczową sprawą jest wzmocnie-
nie potencjału instytucjonalnego 
gminy – aby efektywniej i lepiej 
wykorzystać dostępne środki ze-
wnętrzne na realizację polityki 
rozwoju lokalnego gminy Tczew 

oraz lepiej przygotować się do 
wyzwań przyszłości. Setki spo-
tkań odbywanych przez władze 
gminy z Wójtem Krzysztofem Au-
gustyniakiem na czele wspierają 
wzmacniania potencjału instytu-
cjonalnego oraz inwestycyjnego 
gminy. Aby podtrzymać potencjał 
wzrostu konkurencyjności lokalnej 
gospodarki, a tym samym wzmac-
niać potencjał ekonomiczny bu-

dżetu gminy i dochody mieszkań-
ców wspólnie tworzymy warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarze Gminy Tczew.
- Pomimo trudnego okresu, pa-
trzymy z dużą dozą optymizmu 
w przyszłość. Nasza gmina jest 
gminą rozwijającą się, i tego roz-
woju będziemy pilnować w kolej-
nym okresie. - mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak.
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5 trendów biurowych
po pandemii
Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody 
decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach chcą wyko-
nywać swoje służbowe obowiązki. Ta elastyczność stanowi 
wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować 
takie rozwiązania w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich 
przychodzić. Eksperci firmy doradczej CBRE wskazują na 
5 trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, żeby 
przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

Ponad 360 tysięcy pasażerów 
obsłużył w sierpniu Port Lotni-
czy Gdańsk. To o połowę więcej 
niż w roku ubiegłym, a już tylko 
o ponad jedną trzecią mniej 
niż w rekordowym 2019 roku. 
W całym roku 2021 z usług 
gdańskiego lotniska skorzysta-
ło już ponad milion pasażerów.  

Najwięcej osób przyleciało i odlecia-
ło z Gdańska w niedzielę 15 sierpnia, 
w sumie 14 060 osób. Pasażerowie 
w sierpniu 2021 najchętniej wybierali 
loty z Gdańska do Londynu (27 640 
pasażerów), Oslo (22 276) i Sztok-
holmu (16 990). Dobrze rozwija się 
ruch czarterowy. W sierpniu 2021 
było ponad 235% więcej pasażerów 
w czarterach niż w roku ubiegłym. 
Startów i lądowań linii czarterowych 
było dwukrotnie więcej niż w 2020. 
Najwięcej turystów poleciało do Tur-
cji, Grecji i Bułgarii. 

- Pękł nam pierwszy milion i idziemy 
po więcej. Zdajemy sobie oczywiście 
sprawę z zagrożeń wynikających 
głównie z ryzyka rozprzestrzenienia 
się czwartej fali Covid-19, ale mamy 
nadzieję, że skala zaszczepienia Po-
laków i Europejczyków nie zatrzyma 
ich w podróżowaniu – powiedział To-
masz Kloskowski, prezes Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Optymistycznie wyglądały także 
dane o Load Factor, czyli wypełnieniu 
pasażerami pojedynczych samolo-
tów. W sierpniu w linii Swiss do Zury-
chu było w każdym samolocie średnio 
ponad 90% zajętych miejsc. Podobne 
dane zanotowały linie lotnicze LOT 
w połączeniach z grecką wyspą Kos, 
Ryanair w lotach do Dublina, a Wizz 
Air w rejsach do Barcelony i Alesund. 

Port Lotniczy Gdańsk ma w 2021 roku 
w siatce 91 połączeń, do 23 państw 
(w tym do Polski), na 76 lotnisk, reali-
zowane przez 8 przewoźników.

Elastyczność na rynku pracy nie 
jest niczym nowym, jednak ni-
gdy wcześniej nie pracowaliśmy 
zdalnie na taką skalę. Obnażone 
zostały wady ciągłego home 
office, związane m.in. z bra-
kiem interakcji z innymi czy 
zachwianym work-life balance. 
Mimo to, wielu pracowników 
nie wróci na stałe do biura. 
A jak już się tam pojawią, będą 
oczekiwali takich udogodnień, 
których praca w domu nie ofe-
ruje. Chodzi m.in. o atrakcyjną 
przestrzeń do pracy wspólnej. 
1. Biuro jako przestrzeń do 
wymiany myśli i wspólnych 
spotkań – to główne oczeki-
wanie pracowników, którzy po 
wielu miesiącach pracy zdalnej 
łakną kontaktu z innymi. Biuro 
powinno nie tylko ofero-
wać komfortową przestrzeń 
do pracy, ale też zapewniać 
miejsce do relaksu, gdzie można 
swobodnie porozmawiać 
z kolegami z zespołu. Jeżeli do 
tego dorzucimy wygodne sale 
konferencyjne, pokoje do pracy 
zespołowej czy atrakcyjną prze-
strzeń wspólną, gdzie mogą się 
spotkać wszyscy pracownicy, 
mamy pewność, że nasze biuro 
nie będzie świeciło pustkami.  
2. Bezpieczeństwo w miejscu 
pracy jeszcze nigdy nie było tak 
istotne. Biuro powinno spełniać 
normy BHP i maksymalnie 
ograniczać rozprzestrzenianie 
się wirusa. Podstawowe środki 
to m.in. regularna dezynfekcja, 
udostępnianie środków odkaża-
jących, maseczek i rękawiczek 
pracownikom czy odpowiednia 
odległość między biurkami. Te 
wszystkie elementy pełnią waż-
ną rolę psychologiczną – dają 
bowiem pewność pracowni-
kom, że ich pracodawca dba 
o ich bezpieczeństwo w czasie 
wykonywania pracy. 
3. W interesie pracodawców 
jest troska o zdrowie swoich 

pracowników – ich lepsza 
kondycja to mniej nieobecności 
w pracy. To tym istotniejsze, że 
pandemia odbiła się nega-
tywnie na psychice i zdrowiu 
wielu osób. Dlatego właśnie 
nowoczesne biura powinny 
zachęcać do dbania o siebie. Po-
mysły są różne: od stref relaksu, 
zapewnienia dostępu do porad 
dietetycznych w miejscu pracy, 
programów zachęcających do 
ćwiczeń, zdrowych przekąsek 
dostępnych w dystrybutorach 
z żywnością, po zajęcia gimna-
styczne w przerwie obiadowej. 
4. Pandemia uświadomiła fir-
mom, jak ważne i potrzebne są 
biura wyposażone w najnowsze 
technologie.  Przede wszystkim, 
odpowiednie i nowoczesne 
systemy do telekonferencji 
pozwalają na integrację rozpro-
szonych zespołów, a to aktual-
nie priorytet. Równie istotne są 
rozwiązania wspierające bezpie-
czeństwo i komfort pracow-
ników. W najnowocześniej-
szych obiektach można m.in. 
zarezerwować godzinę przyjścia 
do biura, co pozwala uniknąć 
kolejek, bezdotykowo wjechać 
windą na wybrane piętro czy 
skorzystać z aplikacji, żeby 
zarezerwować salę konferen-
cyjną na spotkanie z własnym 
zespołem czy klientem. 
5. Indywidualne podejście
Każdy pracownik ma inne po-
trzeby i inne obawy związane 
z powrotem do biura. Dlatego 
firmy w miarę możliwości po-
winny postawić na indywidu-
alne podejście. Warto najpierw 
poznać potrzeby i oczekiwania 
kadry, a następnie wypracować 
plan powrotu, który będzie 
optymalny dla wszystkich. Na-
leży jasno określić tryb powrotu 
do biur, model pracy i planowa-
ne udogodnienia, które mogą 
wpłynąć m.in. na komfort pracy 
wspólnej.

Politechnika Gdańska była jednym z uczest-
ników projektu badawczego „BioBIGG: 
Bioekonomia w Obszarze Południowego 
Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu 
biomasy i rozwoju terenów zielonych”. Kie-
rownikiem projektu z ramienia Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu 
Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

– Celem projektu jest włączenie dotychczas 
niewykorzystanych i nowych zasobów 
biomasy, w szczególności odpadów z łań-
cucha przetwórstwa spożywczego, takich 
jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, 
drewna oraz przemysłu przetwórczego. 
Produkty te mogą być przetworzone do 
szeregu produktów spożywczych lub 
niespożywczych, poprawiających wyko-
rzystanie biomasy, która bezpowrotnie 
byłaby stracona – zaznaczył prof. Dariusz 
Mikielewicz. 

Efektami projektu są opracowania dotyczą-
ce możliwego wykorzystania biomasy, po-
strzeganej dotychczas jako odpad. Tematy, 
które opracowała grupa z Instytutu Energii, 
to m.in.: nowy sposób wykorzystania 
młóta przez małe lokalne browary, którego 
efektem mógłby być niskoalkoholowy od-
żywczy napój z dużą zawartością błonnika 
i białka roślinnego; produkcja kosmetyków 
naturalnych na bazie ekstraktów z wytło-
ków z marchwi; sposób na zagospodarowa-
nie podłoża popieczarkowego, produkcja 
bioplastików z odpadów ziemniaczanych 
oraz analiza możliwości zagospodarowania 
nadmorskich łąk solnych pod kątem ich 
innowacyjnego wdrażania skutkującego 
rozwojem biogospodarki w Polsce.

Projekt BioBIGG określił, wskazał i przy-
gotował najbardziej innowacyjne i ekono-
micznie atrakcyjne możliwości pilotażowe 
i inwestycje, widziane w perspektywie 
transgranicznej.

BioBIGG tworzył również działania wspie-
rające małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkre-
ślił profesor Mikielewicz, z jednej strony 
obserwuje się coraz większe zainteresowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw bioeko-
nomią i produktami uzyskanymi na bazie 
konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich 
brakuje wiedzy na temat bioekonomii i kon-
kretnych rozwiązań, duża część nie posiada 
też zdolności innowacyjnych.

Przypomnijmy, że bioekonomia to produk-
cja i wykorzystanie zasobów biologicznych, 
innowacyjne procesy biologiczne i zasady 
zapewniające produkcję w zrównoważony 
sposób, a także produkty przemysłowe 
i energetyczne. Tym samym bioekonomia 
może być opisana jako kolejna fala rozwoju 
gospodarczego, kształtująca społeczeństwo 
po epoce paliw kopalnych, w którym wpro-
wadzane są nowe materiały i produkty z bio-
masy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby 
biologiczne stanowią unikalną platformę 
dla innowacji i możliwości biznesowych. 
W wielu krajach małe i średnie przedsię-
biorstwa są kluczowymi instytucjami wpły-
wającymi na innowacje na bazie biomasy. 

Wszyscy partnerzy projektu mają duży 
udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich 
i aglomeracjach znajdują się zakłady produk-
cji żywności i zakłady chemiczne. Podczas 
realizacji projektu BioBIGG, zespół przepro-
wadził szereg wizyt studyjnych w przedsię-
biorstwach przetwarzających szeroko pojętą 
biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; 
Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użran-
kach; Cukrownia w Malborku, Tartak 
Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia 
w Mełnie.

Duży ruch w Porcie 
Lotniczym Gdańsk

GosPoDaRka

Nowe zastosowanie 
biomasy

kosmetyki naturalne na bazie 
ekstraktów z wytłoków z marchwi czy 
bioplastiki z resztek ziemniaczanych 
– między innymi takie mogą być 
zastosowania biomasy, do tej pory 
uważanej za bezużyteczny odpad. 
Badania na ten temat prowadzą 
naukowcy z Politechniki Gdańskiej. 
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W raporcie Business Environment Assessment 
Study ocenie poddanych zostało siedem ob-
szarów: infrastruktura, przestrzenie biurowe, 
wsparcie administracji publicznej, potencjał 
edukacyjny, kadrowy i biznesowy oraz jakość 
życia. Na pytania odpowiadało 809 respon-
dentów - osób zajmujących stanowiska pre-
zesów, członków zarządów czy dyrektorów 
departamentów firm, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat zdecydowały się rozpocząć nowe 
inwestycje w Polsce. Najwyższe oceny w ra-
porcie Trójmiasto otrzymało za takie aspekty 
jak: miejsce do życia (7,8 p.), potencjał eduka-
cyjny (7,7 p.) oraz infrastruktura (7,6 p.). 
Udział Trójmiasta wraz z całym województwem 
pomorskim w bezpośrednich inwestycjach za-
granicznych w Polsce stanowi ok. 13 proc. 
ich wartości. W regionie działa prawie 3,8 
tys. firm z udziałem obcego kapitału. Według 
BEAS magnesem, który przyciąga inwestorów 
do Trójmiasta, jest obecność odpowiedniej 
infrastruktury transportowej i połączeń kolejo-
wych, zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Transport drogowy był w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie wskaźnikiem, który odnoto-
wał najwyższy wzrost z 7,4 p. w 2019 r. na 7,6 
p. w 2021 r.
- Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na 
jego strategicznym nadmorskim położeniu na 
przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy 

transportowych oraz dostępie do dużej licz-
by zróżnicowanych talentów. Położenie mało 

kluczowy wpływ na naszą tożsamość gospo-
darczą – szeroko rozumiany sektor morski 

wraz z portami od lat był integralną częścią 
rozwoju gospodarczego Pomorza – tłuma-
czy Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in 
Pomerania.
Wartością dodaną dla pomorskiego potencja-
łu inwestycyjnego jest również wysoka dostęp-
ność nowoczesnej powierzchni biurowej – jej 
zasoby wynoszą obecnie ponad 888 tys. m 
kw., a ponad 134 tys. m kw. jest w budowie. 
Wysoki w Trójmieście jest potencjał edukacyj-
ny. W aglomeracji istnieje osiem publicznych 
wyższych uczelni, w tym Uniwersytet Morski 
w Gdyni jako największa państwowa uczel-
nia morska w Europie oraz 14 prywatnych. 
W Trójmieście studiuje dziś 75,6 tys. osób. 
Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze 
inżynierii (16,6 tys.), finansach (12,7 tys.), 
a następnie w IT (5,3 tys.).
Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich po-
zycjach w rankingach miejskich i nie inaczej 
było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wy-
sokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, 
gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. 
miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii 
„Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infra-
struktury i łączności oraz 9. miejsce w katego-
rii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kategorii 
„Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, a na 5. 
znalazła się Gdynia. 

TrójmiasTo w czołówce 
regionów atrakcyjnych 

dla inwesTorów
―  Z wynikiem 7,1 punktu w 10-stopniowej skali Trójmiasto jest na drugim miejscu ex 
aequo z Poznaniem w ocenie polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 
– wynika z raportu “Potencjał inwestycyjny Trójmiasta”. Liderem rankingu jest Warszawa, 
która tradycyjnie już - m.in. jako stolica państwa - znajduje się poza konkurencją innych 

ośrodków w kraju.  ―

Malbork to miasto z historią 
i tradycjami ale również z am-
bicjami na rozwój i lepszą 
przyszłość.
Kluczowymi elementami roz-
kwitu są dobra komunikacja 
i nowe inwestycje, dlatego 
władze nie ustają w stara-
niach zmierzających do po-
prawy warunków i niezmien-
nie ubiegają się o obwodnicę 
i o szybki remont biegnącej 
przez miasto niedokończonej 
drogi krajowej 22 jak rów-
nież o pozyskanie nowych 
terenów niezbędnych pod 
inwestycje komunalne oraz 

przemysłowe. Zagadnienia te 
sygnalizują zarówno władzom 
centralnym, regionalnym 
i pomorskim posłom.
- Wciąż mamy nadzieję na 
ich przychylność i zrozumie-
nie faktu, że województwo 
pomorskie ma niebywały 
skarb w postaci największego 
gotyckiego ceglanego zamku 
na świecie, wpisanego na 
światową Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO 
- atut ten warto wykorzystać 
– mówi Jan Tadeusz Wilk 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Malborka. 

Atrakcyjność warowni i jego 
otocznie już wkrótce podnio-
są modernizowane obecnie 
bulwary nad Nogatem oraz ak-
tualnie budowany, duży, nowo-
czesny plac zabaw w sąsiedz-
twie zamku. Wartość zadania 
przekracza 12 mln zł. Zakoń-
czenie prac planowane jest 
na czerwiec 2022 r. Bulwary 
stworzą niezwykle ciekawą 
i przyciągającą przestrzeń do 
spacerów, rekreacji i odpo-
czynku zarówno dla turystów 
jak i mieszkańców. Miasto 
zyska nowe oblicze, w którym 
królować będzie rzeka.

Malbork – przyszłość tworzymy w oparciu o tradycję  



Przystań powstała z prefabrykowanych po-
mostów pływających z trapami zejściowy-
mi, które tworzą zamknięty port w kształcie 
litery „C”. Plan zakłada cumowanie 73 jed-
nostek. Przygotowano slip (miejsce wodo-
wania żaglówek) dla jednostek pływających 
o wymiarach 6x6,5 m. Nabrzeże zostało 
wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojni-
ce, stojaki na koła ratunkowe i postumenty 
oświetleniowe. 
Oprócz infrastruktury wodnej na terenie 
przystani wybudowano także budynek bos-
manatu z zapleczem socjalnym, pomiesz-
czeniami technicznymi i salą szkoleń dla 
około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu po-
jawiła się m.in. wiata z zabudowanym pale-
niskiem na grill. Została ona funkcjonalnie 
połączona z salą szkoleniową, umożliwia-
jąc organizowanie wydarzeń żeglarskich 
z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali 
szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wy-
budowano również hangar do przechowy-
wania sprzętu pływającego. 
- Konsekwentnie budujemy infrastrukturę 
dla żeglarzy i to jest kolejny punkt na na-
szej mapie. Akurat ta przystań, to element 
większej całości ważnego programu stawia-
jącego na rozwój turystyki w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
To nie jedyna inwestycja żeglarska w Gdań-
sku. Na początku września została podpisana 
umowa na rozbudowę Portu Jachtowego Gór-
ki Zachodnie, a już 21 września nastąpi prze-
kazanie terenu budowy. Umowa przewiduje 
realizację prac zarówno na lądzie, jak i na wo-
dzie. Po zakończeniu prac cumować będzie 
mogło w marinie ponad 180 jednostek.

- Rozbudowa portu jachtowego w Górkach 
Zachodnich to kolejny projekt, który wpi-
suje się w program ożywienia i rozwoju 
turystyki wodnej – powiedział Alan Alek-
sandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwe-
stycji. - Niedawno oddawaliśmy do użytku 
przystań przy ulicy Nadwiślańskiej, mamy 
cały pakiet projektów realizujących przysta-
nie kajakowe w różnych punktach miasta, 
a w ramach PPP rozbudowujemy marinę na 
Szafarni, teraz przyszedł czas na Górki Za-
chodnie. Jest to projekt korzystający z do-
finansowania unijnego, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na realizację całego zakresu zadania wy-
konawca robót firma NDI S.A. z Sopotu 
będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to po-
nad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie 
unijne wynosi 12 mln zł.
Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest 
m.in. wykonanie ścian oporowych (prze-
ciwpowodziowych), demontaż istniejące-
go żurawia i montaż nowego na nabrze-
żu „S”. Wybudowany zostanie fragment 
kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru 
ścieków do zbiornika bezodpływowego, 
fragment sieci energetycznej, kanalizacja 
kablowa oraz teletechniczna. Teren zosta-
nie oświetlony, planowane jest także wyko-
nanie nowej nawierzchni i trawników oraz 
małej architektury.
- Wykonawca ma doprowadzić do miejsc 
cumowania wszystkie media, czyli energię 
i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co 
ważne droga dojazdowa do przystani jest 
przewidziana również do realizacji, ale już 
w drugim etapie – powiedziała Ewa Zieliń-
ska, zastępca dyrektora DRMG.

Do zadań wykonawcy „na wodzie” przewi-
dziano rozbiórkę starych drewnianych po-
mostów i budowę nowych, pływających oraz 
falochronu. Prowadzone będę także m.in. ro-
boty czerpalne w basenie portu jachtowego 
i akwenie Wisły Śmiałej. Przebudowane zo-
staną nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. 
- Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie 
odświeżone, w pierwszym etapie liczba 
miejsc wzrośnie do 180, a w kolejnym, dru-
gim etapie o następne 53 miejsca. To już pią-

ta marina, którą zarządza Gdański Ośrodek 
Sportu – podkreślił Leszek Paszkowski, dy-
rektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.
Wykonawca robót musi zadbać również 
o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pa-
choły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, po-
stumenty oświetleniowe zasilające wypo-
sażone w gniazda elektryczne i zawory 
wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych 
i rampa dla osób niepełnosprawnych.

PrzysTań jachTowa 
gotowa, czas na marinę 
―  Na Wyspie Sobieszewskiej powstała przystań jachtowa, która już wkrótce trafi pod opiekę 
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Koszt inwestycji, to 6,5 mln zł. Na początku września pierwsze 

jednostki będą mogły zacumować w nowym miejscu.  ―

| wybieram pomorskie | | expressy.plIV
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Podwyżki, podwyżki, i jeszcze raz podwyżki!

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+

Wydarzenie odbyło się w hali sportowej PSP 
Nr 3 w Starogardzie Gdańskim. Swoje repre-
zentacje miały: ŚDS Kaliska, ŚDS Radośni, 
ŚDS Starogard Gdański, ŚDS Cieciorka, 
Dzienny Dom Senior+, Polski Związek 
Głuchych, Team Albert oraz gospodarze 
imprezy START-On.
– W fazie grupowej zawodnicy konkurowali 
ze sobą na czterech boiskach. Zwycięzcy 
poszczególnych spotkań walczyli o miejsca 

na podium – reguły gry tłumaczy prezes 
Stowarzyszenia START-On Paweł Demski.
Po zaciętej, ale pełnej przyjaznej atmosfery 
i radości rywalizacji ostatecznie zwyciężył 
Team Albert. Drugie miejsce zajął ŚDS Cie-
ciorka, a trzecie Dzienny Dom Senior+.
Wydarzenie dofinansowane było przez Gmi-
nę Miejską Starogard Gdański, a Honoro-
wym Patronatem objął je Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

IntEGRACJA PRZEZ sPORt
sPORt | W Osiem drużyn, czyli ponad czterdzieści osób wzięło udział w pierwszym 
turnieju Integracyjnym bocci zorganizowanym 2 października przez stowarzyszenie 
sportowo-Rehabilitacyjne stARt-On.

-To była trudna, jednak niezbędna decyzja. 
Na jej podjęcie wpływ miało kilka czynników. 
Mieszkańcy miasta zadeklarowali bardzo dużo 
gospodarstw domowych jednoosobowych, co 
miało ogromny wpływ na zmniejszenie docho-
dów z tytułu opłat za utylizację śmieci. Różnica 
pomiędzy zadeklarowaną liczbą mieszkań-
ców korzystających z systemu, a rzeczywiście 
zamieszkujących w naszym mieście sięgnęła 
blisko 9000 osób. Wniosek z tego jest jeden, 
ta część mieszkańców w ogóle nie płaciła za 
wywóz i utylizację śmieci. Kolejny czynnik to 
wzrost ilości odpadów, które trafiły do Zakładu 
Utylizacji Stary Las z terenu naszego miasta. Jak 
widać istnieje w tym przypadku niekonsekwen-
cja skoro liczba mieszkańców maleje, a liczba 
śmieci rośnie – powiedział prezydent miasta 
Janusz Stankowiak.

Wydział Ochrony Środowiska, który organi-
zuje i nadzoruje starogardzki system odpadów 
komunalnych, nie ma żadnych prawnych na-
rzędzi, aby weryfikować ilość osób zamieszkują-
cych w konkretnych mieszkaniach, czy domach 
jednorodzinnych. Wszystko oparte jest na de-
klaracji poszczególnych mieszkańców, od któ-
rych zależy prawdziwość podanych informacji.

-Niebagatelnym czynnikiem jest też galopują-
ca inflacja, która również ma wpływ na koszty 
działania systemu. Gdyby zaniechać zaktualizo-
wania cen wywozu i utylizacji śmieci to do 2023 
roku w kasie miasta zabrakłoby około 6 milio-
nów złotych. Podjęta decyzja choć trudna i nie-
popularna, podyktowana została troską o nasze 
wspólne dobro jakim jest rozwój Starogardu 
Gdańskiego – dodaje prezydent  Janusz Stanko-
wiak.Jakie będą obowiązywać stawki?

Podstawą naliczenia opłaty będzie powierzch-
nia mieszkania lub domu z podziałem na nie-
ruchomości zamieszkałe lub niezamieszkałe. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie, będzie obowiązywała stawka 
podstawowa za śmieci segregowane oraz stawka 
podwyższona w przypadku nie wywiązywania 

się z obowiązku segregacji. Cennik za odpady 
komunalne obowiązujący od 1 stycznia 2022 
roku:

Odpady segregowane z nieruchomości za-
mieszkałych:

-47 zł od gospodarstwa domowego zajmują-
cego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 
do 40 m2

-74 zł od gospodarstwa domowego zajmują-
cego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 40 m2, jednak nie większej niż 
80 m2.

-79 zł od gospodarstwa domowego zajmują-
cego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2.

Opłaty z nieruchomości zamieszkałych 
w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpa-
dów:

-94 zł od gospodarstwa domowego zajmują-
cego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 
do 40 m2

-148 zł od gospodarstwa domowego zajmują-
cego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 40 m2, jednak nie większej niż 
80 m2.

-158 zł od gospodarstwa domowego zajmują-
cego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2.Odpady z nieruchomości 
na których nie zamieszkują mieszkańcy a po-
wstają odpady komunalne i są zbierane w spo-
sób selektywny:

-12 zł za pojemnik o pojemności 120 l;

-24 zł za pojemnik o pojemności 240 l;
-36 zł za pojemnik o pojemności 360 l;
-110 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;
-700 zł za pojemnik o pojemności 7000 l;
-800 zł za pojemnik o pojemności 8000 l;
-1000 zł za pojemnik o pojemności 10000 l.
Odpady z nieruchomości na których nie za-

mieszkują mieszkańcy a powstają odpady ko-
munalne i nie są one zbierane w sposób selek-
tywny:

-36 zł za pojemnik o pojemności 120 l;
-72 zł za pojemnik o pojemności 240 l;
REKLAMA
-108 zł za pojemnik o pojemności 360 l;
-330 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;
-2100 zł za pojemnik o pojemności 7000 l;
-2400 zł za pojemnik o pojemności 8000 l;
-3000 zł za pojemnik o pojemności 10000 l.
Nowe deklaracje
Od 2 stycznia do 10 lutego 2022 roku, wszyscy 

właściciele nieruchomości zamieszkałych będą 
zobowiązani do złożenia nowych deklaracji 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Można je będzie składać 
w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy 
ul. Zblewskiej 18, w Urzędzie Miasta przy ul. 
Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta – pokój 
01) lub w formie elektronicznej na platformie 
ePUAP złożone jako pismo ogólne do urzędu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
nie będą musieli składać nowych deklaracji. 
Otrzymają oni jedynie zawiadomienia o wyso-
kości nowej opłaty.

StaroGard GdańSki | Od 1 stycznia 2022 roku za śmieci zapłacimy więcej. Wzrost liczby odpadów, zmniejszenie dochodów z tytułu opłat 
za utylizację śmieci oraz galopująca inflacja to bezpośrednie przyczyny podwyżek za ich odbiór. Ceny za wywóz śmieci w Starogardzie Gdańskim 
nie były zmieniane od stycznia 2020 roku.
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Kolejne duże emocje towarzyszyły ko-
szykarzom podczas czwartego meczu 
Suzuki 1 Liga w Starogardzie Gdańskim. 
Kociewskie Diabły zagrały z drużyną 
Dziki Warszawa. Mecz od pierwszych 
minut należał do drużyny Kociewskich 
Diabłów prowadząc 13:5, a po 15 mi-
nutach spotkania przewaga gospodarzy 

wynosiła 13 punktów 37:24. Drużyna 
gości w ostatnich minutach drugiej 
kwarty zaczęła odrabiać straty, tym sa-
mym zmniejszyła przewagę, przegrywa-
jąc pierwszą część meczy 40:43. Druga 
część spotkania, to dobra gra  koszyka-
rzy z Warszawy. Dużo akcji koszykarzy 
Dziki Warszawa pod koszem Kociew-

skich Diabłów pozwoliła doprowadzić 
w 25 minucie meczu do remisu 54:54, 
później wychodzić na prowadzenie 
i tym samym wygrywając trzecią kwar-
tę 64:60. Czwarta kwarta, to duża walka 

koszykarzy Kociewskich Diabłów i dużo 
akcji pod koszem drużyny z Warszawy. 
Jednak to więcej przechwytów i uda-
nych akcji miał drużyna z Warszawy, 
tym samym wygrywająć czwartą kwar-

tę 18:16. Po ciężkim i emocjonującym 
spotkaniu Kociewskie Diabły przegrały 
z drużyną Dziki Warszawa 76:82. Dzię-
kujemy wszystkim naszym kibicom za 
gorący doping.

Druga porażka kociewskich diabłów
koSZykówka | W sobotę 16.10 we własnej hali koszykarze SKS Starogard gościli na własnym parkiecie drużynę Dziki Warszawa. Po ciężkim i emocjonu-
jącym spotkaniu koszykarze Kociewskich Diabłów przegrały z zespołem Dziki Warszawa 76:82 (I-25:16, II-18:24, III-17:24, IV-16:18). Przed rozpoczęciem 
spotkania Kociewski Diabeł otrzymał prezent i życzenia urodzinowe od prezydenta miasta Janusza Stankowiaka, prezesa SKS Starogard Gdański Jarosława 
Drewy oraz starogardzkich kibiców.
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