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Miniony rok Gmina Zblewo zakończyła 
wydatkami na inwestycje sięgającymi ok. 
23 mln zł, co stanowiło ponad 28% do-
chodów ogółem. A w nowym roku 2022 
Gmina będzie kontynuować największe, 
wieloletnie inwestycje, rozpocznie nowe 
i już planuje kolejne. Zapytaliśmy wójta 
Gminy Zblewo o TOP 5 sztandarowych 
inwestycji Gminy Zblewo na rok 2022. Są 
imponujące!

PRZEDSZKOLE W ZBLEWIE
W 2022 roku zakończy się budowa 

nowego przedszkola „Leśna Przygo-
da” w Zblewie. Znajdzie tu miejsce 177 
dzieci, w tym 27 dzieci w wieku 1-3 lat. 
Obiekt będzie posiadał 7 sal dydaktycz-

nych wraz z nowoczesnym zapleczem. 
Z pewnością będzie to jeden z najpięk-
niejszych obiektów w woj. pomorskim. 
Władze Gminy zadbały o każdy szczegół 
w aranżacji wnętrz. Na uwagę zasługuje 
montaż finansowy inwestycji, na które 
Gmina Zblewo zdobyła środki zewnętrz-
ne: dwukrotnie z rezerwy premiera RP, 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z pro-
gramu Maluch + oraz z Unii Europejskiej 
w ramach RPO WP.

MODERNIZACJA OSIEDLA
Przebudowa ul. Akacjowej, Modrze-

wiowej, Słonecznej i Różanej w Zblewie, 
której finał nastąpi w tym roku.  Jest 
to kontynuacja rozpoczętej w 2020 

roku  kompleksowej przebudowy dróg 
na tzw. osiedlu ks. Kreffta. Dzięki temu 
finalnie na przestrzeni 3 lat (2020-2022) 
przebudowane zostaną tam wszystkie 
ulice wraz z oświetleniem. Osiedla zyska 
nowoczesną, bezpieczną i funkcjonalną 
infrastrukturę. Gmina otrzymała na ten 
cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

NOWOCZESNA GOSPODARKA 
WODNO-ŚCIEKOWA

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Zblewie  wraz z przebudową Stacji 
Uzdatniania Wody w Zblewie i w Jezier-
cach. Inwestycja w tym roku zostanie 
zakończona. Jest to zdecydowanie naj-

większa wartościowo inwestycja na te-
renie gminy Zblewo dofinansowana ze 
środków unijnych w ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Jej koszt wraz z przebudową stacji 
uzdatniania wody w Jeziercach i  Zblewie 
wynosi ok. 19,5 mln zł (wraz z realizacją 
II etapu).

STADION MARZEŃ
Modernizacja stadionu w Zblewie – 

etap II. Jest to kontynuacja inwestycji 
zakończonej w 2021 r. Przypomnijmy, 
że na stadionie w Zblewie wybudowano 
wówczas nową bieżnię lekkoatletyczną 
ze sztuczną nawierzchnią i skocznią do 
skoku w dal, odbudowano drenaż boiska 
wraz z automatycznym nawodnieniem 
i wymieniono murawę boiska, która nie-
wątpliwie jest jedną z najpiękniejszych 
w regionie. Warto wspomnieć, że władze 
wpadły na pomysł, aby stadion był bar-
dziej ekologiczny i wybudowały system 
zbierający wodę deszczową z bieżni do 
zbiorników podziemnych, wykorzystując 
ją w pierwszej kolejności do podlewa-
nia boiska. W ciągu trzech ostatnich lat 
stadion w Zblewie przybrał całkowicie 
nowy wizerunek. W tej chwili trwa bu-

dowa nowego budynku szatni dla spor-
towców. Stary budynek został rozebrany. 
Łącznie w przeciągu trzech lat Gmina na 
kompleks sportowy w Zblewie i Borze-
chowie  wyda ponad 7 mln zł, z czego 
częściowo otrzymała wsparcie z Mini-
sterstwa Sportu (na dwa projekty). 

SALA W BYTONI
Kompleks sportowy w Bytoni wraz budo-

wą sali gimnastycznej, boiskiem wielofunk-
cyjnym, skocznią do skoku w dal  i placem 
zabaw. Długo oczekiwana inwestycja przez 
mieszkańców Bytoni w końcu zostanie 
zrealizowana. Gmina Zblewo otrzymała 
na ten cel środki finansowe w pierwszej 
edycji Polskiego Ładu. Na początku lutego  
zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. 
Szacowana wartość zadania to około 10 
mln zł, z czego blisko 8 mln zł pochodzić 
będzie z Polskiego Ładu. Planuje się, że sala 
zostanie ukończona w 2023 r. 

Jak podkreśla Artur Herold, na koniec 
2022 r. wskaźnik wydatków inwestycyj-
nych będzie rekordowy, bo wyniesie ok. 
30% w stosunku do dochodów gminy. 
Wójt planuje, iż Gmina Zblewo zrealizuje 
w tym roku inwestycje za ok.25 mln zł.

To jest czas inwestycji!
Gm. Zblewo | Dla Gminy Zblewo rok 2021 był, a rok 2022 będzie rekordowym pod wzglę-
dem wydatków na inwestycje. Jak szacuje wójt Artur Herold wyniosą one ok. 25 mln zł.

 Kompleksowa modernizacja infrastruktury na osiedlu w Zblewie 

 II etap modernizacji stadionu w Zblewie (budowa szatni) 

 Nowe przedszkole w Zblewie będzie przestronne i nowoczesne, znajdzie tu miejsce 177 dzieci 

 Budowa nowego przedszkola w Zblewie 
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W obliczu tragicznej, niezawinionej 
śmierci 10 tygodniowej Mai, we wtorek 
25 stycznia prezydent Janusz Stankowiak 
spotkał się z przedstawicielkami Fun-
dacji Dajemy Dzieciom Siłę, która pro-
wadzi w Starogardzie Centrum Pomocy 
Dzieciom. Celem spotkania była próba 
odpowiedzenia na pytania, co nie zadzia-
łało w tej konkretnej sytuacji, a przede 
wszystkim, co należy zrobić, aby w przy-
szłości zapobiec podobnym zdarzeniom. 
Z inicjatywy Fundacji Prezydent posta-
nowił powołać zespół ekspertów, których 
zadaniem będzie przeanalizowanie śmier-
telnego przypadku krzywdzenia dziecka 
w kontekście historii rodziny.

– To co się wydarzyło 20 stycznia w Sta-
rogardzie – zabójstwo dwumiesięcznej 
dziewczynki – bardzo mnie poruszyło. 
Praktycznie cały Starogard pogrążył się 
w żałobie, a przecież nasze miasto ma bar-
dzo bogatą tradycję w organizowaniu kon-
ferencji poświęconych krzywdzeniu dzieci, 
przemocy w rodzinie, różnego rodzaju 
szkoleń na temat przeciwdziałania prze-
mocy czy zakładania Niebieskiej Karty. 
Jako Miasto przekazaliśmy wiele środków 

na te działania, mimo to okazało się, że to 
nie wystarczy. Trzeba zrobić jeszcze więcej, 
by kolejne dzieci nie cierpiały. Dlatego bez 
wahania podejmę się wyzwania, jakim jest 
powołanie zespołu ekspertów, który poszu-
ka przyczyn tego zdarzenia, nie winnych – 
powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Zdaniem specjalistek Aurelii Jankow-
skiej koordynatorki Centrum Pomocy 
Dzieciom i Marzeny Kraśniewskiej psy-
choterapeutki CPD powołanie takiego 
zespołu jest niezbędne, aby znaleźć syste-
mowe rozwiązania ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem. Zasugerowały, aby do 
zespołu powołani zostali specjaliści zna-
jący problematykę praw dzieci i przeciw-
działania przemocy, ale również lokalne 
uwarunkowania.

– Niezbędne jest jednak, aby w takim 
zespole znaleźli się eksperci z zewnątrz, 
którzy na chłodno będą potrafili zadawać 
trudne pytania, czasem niewygodne, ale 
istotne dla znalezienia przyczyn tej trage-
dii – zasugerowała Aurelia Jankowska.

Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak 
zdecydowanie postawił na systemowe roz-
wiązania, które być może jeszcze bardziej 

usprawnią miejski system ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem i wzmocnią działa-
nia w zakresie pomocy społecznej. Popro-
sił Fundacje o przygotowanie propozycji 

składu zespołu, przedstawieniu kosztów 
i planu działania.

– Jestem zdeterminowany, by działać 
profilaktycznie i przeciwdziałać przemo-

cy na jeszcze większą skalę. Im szybciej 
zrobimy tę analizę, tym lepiej. Może w ten 
sposób zapobiegniemy kolejnym nieszczę-
ściom – podsumował prezydent.

Śmierć dwumiesięcznej Mai 
wstrząsnęła Starogardem

StaroGard GdańSki | Prezydent Starogardu powoła zespół ludzi, którego zadaniem będzie przeprowadzenie systemowej analizy śmiertelnego przy-
padku krzywdzenia dziecka. Starogard będzie trzecim miastem w Polsce, które podejmie tego typu wyzwanie, po to by nie dopuścić do tak dramatycznych 
zdarzeń w przyszłości.
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Firma PPID w Gdańsku wła-
śnie przystąpiła do opracowa-
nia dokumentacji technicznej 
przebudowy ul. Prusa i Rolnej 
do Heweliusza, Alei Jana Paw-
ła II na odcinku od Kopernika 
do Armii Krajowej oraz ulicy 
Danusi. Na opracowanie pro-
jektów ma blisko  17 miesięcy. 
Miasto  zapłaci za nie ponad 
300 tys. zł. 

Ulica Prusa to jedna ze starszych ulic w mieście. Wraz z rozbudową i roz-
wojem południowych i zachodnich dzielnic miasta stała się jedną z waż-
niejszych dróg, którą mieszkańcy dojeżdżają do domów i pracy w tej części 
miasta. To też droga komunikacji miejskiej do Hermanowa. Bardzo dobrze 
o tym wie radny Rady Miasta z tutejszego okręgu – Jan Strzelczyk, który od 
wielu lat zabiega o jej modernizację.

– Ulica Prusa ma blisko 30 lat. Jej modernizacja to rzecz niezbędna. Hasło 
„Od Prusa do Heweliusza” stało się już moją mantrą, którą powtarzałem 
władzom miasta przy każdej nadarzającej się okazji – powiedział radny 
Jan Strzelczyk. Początkowo starłem się, aby miasto poprawiło chociaż na-
wierzchnię tej drogi i naprawiło chodniki, ale Prezydent Miasta przekonał 
mnie, że lepiej trochę poczekać i zrobić to solidnie. Powiedział, że nie chce 
robić prowizorki, że zamierza przeprowadzić kompleksową modernizację 
całego odcinka od ulicy Prusa aż do ulicy Heweliusza, aby zapewnić miesz-
kańcom pełen komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zgodziłem się z nim, ale 
tematu nie odpuszczałem. Wreszcie się doczekałem – właśnie ruszył etap 
projektowania, co mnie bardzo cieszy. Chociaż plan tej przebudowy to pro-
ces wieloletni (projekt ma powstać do połowy 2023 roku), mieszkańcy tej 
części miasta powinni być zadowoleni, bo jestem przekonany, że nie późnij 
niż za 5 lat będą jeździć nową drogą – spuentował Jan Strzelczyk.

Dokumentacje Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Kopernika do ulicy 
Armii Krajowej i ulicy Danusi mają być gotowe w ciągu 200 dni od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy B. Pru-
sa Wykonawca ma czas do czerwca 2023 roku.

Do obowiązków wykonawcy należeć będą: wykonanie projektu budowy 
lub przebudowy infrastruktury podziemnej, nawierzchni jezdni, chod-
ników, ścieżek rowerowych, parkingów, zatok, urządzeń poprawiających 
bezpieczeństwo, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i po-
ziomego.

Za wykonane projekty kompleksowej przebudowy lub budowy w/w ulic 
Miasto zapłaci ponad 300 tys. zł.

W czwartek, 13 stycznia 2022 r. prezydent miasta Janusz Stankowiak pod-
pisał z Mariuszem Chyła działającym w imieniu i na rzecz PPID w Gdańsku 
umowę na wykonanie prac projektowych dla przebudowy i budowy trzech 
ważnych ulic w mieście.

W Starogardzie będą 
modernizowane 
kolejne ulice
StaroGard GdańSki | Trzy kolejne ważne ulice w Starogardzie 
Gdańskim doczekają się kompleksowej modernizacji. 

Akademia Elfika to konkurs, który polegał 
na podniesieniu i przywróceniu wysokiego 
poziomu gwiazdkowości. Wszystko dlatego, 
że złe elfy zawładnęły miastem. Przedszko-
laki nagrywały video o tematyce świątecznej. 
W nadesłanych pracach dominował taniec 
do świątecznej muzyki w zimowej scenerii 
oraz prześliczne wykonania kolęd i pastora-
łek. We wszystkich filmach widać było przede 
wszystkim zaangażowanie najmłodszych, 
kreatywność i uśmiech, który nie schodził im 
z twarzy.

Komisja konkursowa postanowiła wyłonić 
i nagrodzić najlepszą grupę miejską i najlepszą 
grupę gminną, a także przyznać 9 wyróżnień 
specjalnych. Po burzliwych obradach komisji 
zwycięzcami zostali:

Najlepsza grupa gminna: 
Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach.
Najlepsza grupa miejska:
Grupa Kwiatki -Przedszkole i Żłobek „Anio-

łek” w Starogardzie Gdańskim.
Wyróżnienia:
Grupa Aniołki – Przedszkole i Żłobek „Anio-

łek” w Starogardzie Gdańskim,
Grupa Kubusie – Przedszkole w Nowej 

Karczmie,
Grupa Kwiatki – Przedszkole i Żłobek „Anio-

łek” w Starogardzie Gdańskim,
Grupa Królewny Śnieżki – Przedszkole Nie-

publiczne „Bajkowy Domek” w Starogardzie 
Gdańskim,

Grupa Mali Odkrywcy – Plastuś Niepublicz-
ne Przedszkole w Starogardzie Gdańskim,

Grupa Motylki – Przedszkole i Żłobek „Anio-
łek” w Starogardzie Gdańskim,

Grupa Motylki – MPP5 w Starogardzie 
Gdańskim,

Przedszkole „Przylesie” w Starogardzie 
Gdańskim,

Grupa Zaczarowane Ołówki – Plastuś Niepu-
bliczne Przedszkole w Starogardzie Gdańskim.

- Swoimi działaniami uratowaliście święta. 

Dziękujemy Wam za udział, za wasze filmiki, 
za to, że podnieśliście poziom gwiazdkowo-
ści, który utrzyma się aż do następnego roku. 
Wygnaliście złe elfy, a w zamian za to w ich 
miejsce pojawiają się dobre. I dzisiaj przy-
szedł z nami taki elf, żeby Wam pogratulować, 
wręczyć nagrody i słodycze. Bardzo jesteśmy 
z Was dumni. – powiedziała Wójt Magdalena 
Forc-Cherek.

Partnerami konkursu byli: Gmina Starogard 
Gdański, firma Dovista, Stowarzyszenie Re-
kord oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staro-
gardzie Gdańskim.

Zwycięstwo w konkursie
StaroGard GdańSki | Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach zwyciężyło w konkursie Akademia 
Elfika organizowanym przez OSIR Starogard Gdański. Zadaniem uczestników było nagranie kreatyw-
nych filmów, które podniosą poziom gwiazdkowości. Wójt Magdalena Forc-Cherek oraz Sekretarz To-
masz Rogalski wzięli dziś udział w uroczystości wręczenia nagród najmłodszym.
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Na sesji w dniu 26 stycznia Rada 
Miasta podjęła uchwałę w sprawie 
podwyższenia w 2022 r. kwoty kryte-
rium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, która uprawnia ją 
do otrzymania zasiłku celowego. Na 
wniosek Prezydenta Miasta Janusza 
Stankowiaka kryterium wzrosło z obo-
wiązującej w tej chwili kwoty 776 zł do 
2100 zł. To jest o prawie 270%. Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego 
oraz uprawomocnieniu. Prawdopodob-
nie już z początkiem marca z miejskie-
go wsparcia osłonowego będzie mogło 
skorzystać dużo więcej mieszkańców 
Starogardu Gdańskiego. 

– Podwyższenie tego kryterium pozwoli 
na objęcie wsparciem większej liczby 
samotnych mieszkańców Starogardu 
Gdański, którzy mogą być dotknięci 
skutkami rosnących kosztów opłat 
w 2022 r. – uzasadniał podczas sesji 
zastępca prezydenta ds. społecznych 
Maciej Kalinowski. – Miasto chce w ten 
sposób pomóc szczególnie tym oso-
bom, które najdotkliwiej odczuły skutki 
wzrostu cen za odbiór i wywóz śmieci.
Zasiłek wpłacać będzie Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej na wniosek 
osoby zainteresowanej lub jej przedsta-
wiciela ustawowego albo innej osoby, 
która otrzyma zgodę osoby zaintereso-
wanej lub jej przedstawiciela ustawo-

wego. Zasiłek przyznany jest na pod-
stawie decyzji administracyjnej, którą 
poprzedza  wywiad środowiskowy. 
Za dochód uważa się sumę mie-
sięcznych przychodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku, 
pomniejszoną o:1) miesięczne obcią-
żenie podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych i koszty uzyskania 
przychodu;2) składki na ubezpieczenie 
zdrowotne określone w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
oraz ubezpieczenia społeczne określo-
ne w odrębnych przepisach;3) kwotę 
alimentów świadczonych na rzecz 
innych osób.
W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
wypłacił 476 takich świadczeń, głównie 
na opłacenie leków oraz opłatę różnicy 
między dodatkiem mieszkaniowym 
a czynszem. Podwyższone kryterium 
dochodowe do 2.100 zł dla tzw. jedno-
osobowych gospodarstw domowych, 
uprawni do ubiegania się o zasiłki ce-
lowe osoby samotne, które do tej pory 
nie korzystały ze wsparcia w formie 
świadczeń pieniężnych pomocy spo-
łecznej. Osoby takie będą mogły starać 
się m.in. o wsparcie na pokrycie części 
kosztów związanych z opłatą za śmieci. 
Pomoc może wynosić do 50% ponoszo-
nych miesięcznych kosztów.

BęDZIE POMOC fINANSOWA OD MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI | Osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie 
przekroczy kwoty 2100 zł, będą mogły starać się o zasiłek celowy. 26 stycznia Rada Miasta jednomyślnie podjęła w tej 
sprawie uchwałę. Po jej uprawomocnieniu wsparcie z miasta otrzyma większa liczba mieszkańców.Pomoc 

„Rankiem 17 
stycznia 2022 r. 
w Janinie wichura 
zerwała dach nad 
budynkiem chlew-
ni. Budynek został 
zniszczony w 80%. 
Nasze gospodar-
stwo to dorobek 

całego życia i jedyne źródło utrzymania rodziny. Prosi-
my Was — ludzi o wielkich sercach o dowolne wpłaty. 
Musimy odbudować chlewnię na nowo, aby stanąć na 
nogi. Potrzeby są ogromne i liczy się każda złotówka, 
za którą już teraz jesteśmy wdzięczni.”
Każdy może dorzucić się do zbiórki pod lin-
kiem: https://zrzutka.pl/uesu7f

POMóżMY ODBuDOWAć 
GOSPODARSTWO 
JANINO | W wyniku wichur ucierpiało jedno 
z gospodarstw w Janinie. Prawie w całości został 
zniszczony budynek chlewni, na którego odbudowę 
zbierają teraz właściciele. Poniżej treść ich apelu: 
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Drożyzna PiS dotyka pomorskie 
szpitale…

Od wielu miesięcy, a zwłaszcza od 
nowego roku, Polacy odczuwają ro-
snące ceny towarów i usług. Wszyst-
ko z powodu galopującej inflacji, na 
którą pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi wo-
jewództwa szpitale marszałkowskie. 
Dla przykładu rachunki za gaz wzro-
sną średnio o 320 procent, a za prąd 
o prawie 70 procent. Do tego docho-
dzi nieadekwatna wycena świadczeń 
medycznych.

– Biorąc pod uwagę nieadekwatne 
wyceny świadczeń medycznych finan-
sowanych przez NFZ oraz dotychcza-
sową politykę rządu PiS w ostatnich 
siedmiu latach dotyczącą braku ich 
urealniania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
– mówi marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w wyniku decyzji rządu, spo-
wodowała ograniczenie dostępu 
do diagnostyki i leczenia. Ponadto, 
rosną pozostałe koszty funkcjono-
wania szpitali. Chodzi m.in. o zakup 
leków i wyrobów medycznych, ży-
wienie pacjentów i wywóz odpadów 
medycznych. Według zapowiedzi 
kontrahentów usługi te podrożeją lub 
już podrożały o kolejne 20-50 proc.

–  Mamy obawę, że powyższe szacun-
ki, z uwagi na dynamiczną zmianę cen 
na rynku, mogą okazać się niepełne. 
Silna presja inflacyjna, wzrost kosztów 
utrzymania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także obec-
nie oczekiwania personelu dotyczą-
ce kolejnych wzrostów wynagrodzeń 
– niepokoi się marszałek Struk.

… ale NfZ i rząd tego nie widzi
W proponowanych ryczałtach i kon-

traktach dla szpitali nie uwzględniono 
zmian wynikających z drożyzny. Nie-
znaczne i nieliczne wzrosty kontrak-
tów dla poszczególnych jednostek 
nie pokrywają rosnących kosztów 
oraz nie rekompensują nadwykonań 
udzielanych świadczeń.

– Nasze apele do rządu, wysyła-
ne przez władze województwa po-
morskiego, w ramach Związku Wo-
jewództw czy Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, a także same 
szpitale, o pilne przystąpienie do 
urealnienia wycen świadczeń me-
dycznych realizowanych ze środ-
ków publicznych, pozostają bez 
echa – podkreśla marszałek Mie-
czysław Struk.

Co ważne, Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (od-

powiedzialna za wycenę świadczeń), 
będąca agendą ministra zdrowia, 
w planie pracy na najbliższy okres nie 
przewidziała podjęcia pilnych i istot-
nych z punktu widzenia obecnej sy-
tuacji zadań.

Rządowa agencja za 1,3 mld zł ma 
być rozwiązaniem?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji pod-
miotów leczniczych, usiłuje gasić 
pożar benzyną. Według ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego za-
dłużenie wszystkich szpitali w Polsce 
przekroczyło 20 mld zł.

– To za czasów PiS zadłużenie 
wzrosło ponad dwukrotnie. Wynika 
to z niedoszacowania wyceny proce-
dur medycznych, nieudanej reformy 
PiS tzw. sieci szpitali i wprowadzenia 
przez PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.

Rozwiązaniem ma być m.in. powoła-
nie agendy rządowej, która ma zatrud-
niać docelowo 400 osób i kosztować 
prawie 1,3 mld zł. Minister zdrowia 
swoje wysiłki zamiast na tworzenie 
kolejnych stanowisk dla nominan-
tów partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sytuacji 
systemu ochrony zdrowia.

Co to oznacza dla szpitali?
Poza drożyzną dotykającą każdego 

Polaka, podmiotom leczniczym pod-
legającym samorządowi wojewódz-
twa pomorskiego grozi brak inwe-
stycji tzn. brak remontów i zakupów 
sprzętów medycznych i wyposażenia 
niemedycznego. Według aktualnych 
szacunków w 2022 r. koszty funk-
cjonowania szpitali marszałkowskich 
pochłoną 57 mln zł. A właśnie taka 
kwota została zaplanowana przez 
pomorski samorząd na kontynuację 
inwestycji i nowe działania. Jak in-

formuje zastępca dyrektora Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
Tomasz Augustyniak za 57 mln zł 
na przykład można by kupić: 126 
aparatów USG, 57 aparatów RTG, 25 
aparatów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wykorzy-
stując każde z tych urządzeń można 
byłoby wykonać od 4 do 6 tys. badań 
rocznie. Za powyższą kwotę można 
by także zakupić ponad 800 respira-
torów. Kwota 57 mln, których w obec-
nym roku w związku z powyższym 

może zabraknąć naszym szpitalom, 
odpowiada wartością np. ponad 1,7 
tys. kompleksowych zabiegów ko-
rekcyjnych kręgosłupa (wartość 
jednostkowa ok. 32 285), czy ponad 
2,4 tys. operacji onkologicznych usu-
nięcia piersi wraz z rekonstrukcją 
(wartość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla wielu 
przedsięwzięć. Być może nie będzie 
nowoczesnego i wysoko specjali-
stycznego sprzętu diagnostycznego 
dla pacjentów, a oddziały szpitalne 
nie będą remontowane. 

Drożyzna PiS: czy szpitalom na Pomorzu 
grozi bankructwo?

Lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez rząd i NFZ 
pozostaje niska. Czy oznacza to, że szpitale na Pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjenci będą długo czekali 
na diagnostykę i leczenie? Do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych odniósł się marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk.

Tomasz Augustyniak,
zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP
- Sejm uchwalił co prawda ustawę mrożącą ceny gazu dla 
odbiorców wrażliwych, w tym szpitali, na cały 2022, ale tok 
legislacji wciąż się nie zakończył. Wciąż czekamy więc na 
konkrety i realizację obietnic w praktyce.



www.gst24.pl/aktualności Poniedziałek, 31 stycznia 20226

Magdalena Chmielewska: Całkiem nie-
dawno bo na początku grudnia 2021 
roku świętowaliście 3-lecie powstania 
grupy, zdradźcie czytelnikom jak po-
wstał pomysł: „zajmiemy się poszuki-
waniem ludzi, będziemy pomagać”?

Michał Parzych - Prezes PGPR Gryf: 
Od zawsze szukaliśmy jakiegoś miejsca 
dla siebie, w końcu pojawiła się idea, która 
miała na celu próbę zrealizowania się w ja-
kimś nowym obszarze. Nie będę ukrywał, 
że ten pomysł już w tamtym czasie czyli 
ponad 3 lata temu nas interesował. Prak-
tycznie każdy z nas brał udział w różnego 
rodzaju działaniach społecznych, cha-
rytatywnych. Doszliśmy do wniosku, że 
na terenie naszego powiatu nie ma takiej 
grupy, o takiej właśnie specjalizacji.

M.C.: Ilu członków obecnie liczy Wasz 
zespół?

M.P.: W tej chwili jest 15 osób i zgłaszają 
się kolejne, dopytują jak wygląda służba. 
Zaznaczam, że my nie robimy oficjalnych 
naborów i to jest aspekt, który nas też 
myślę w pewien sposób wyróżnia. Chętni 
zgłaszają się do nas sami, tylko ci którzy 
faktycznie chcą

M.C.: Kto głównie zawiadamia Was 
o tym, że potrzebna jest Wasza pomoc?

Wiktor Borysionek – Ratownik PGPR 
Gryf: Najczęściej policja, to jest jakby 
klucz dostępu do naszej dyspozycji. Nato-
miast straż pożarna bardzo często wysyła 
nam powiadomienia dotyczące tego, że 
coś się dzieje. Wtedy mamy trochę wię-
cej czasu np. na to żeby zebrać myśli albo 
się zorganizować. Czasem kontaktują się 
z nami bliscy i znajomi osób zaginionych 
jednak dyspozycja do wyjazdu zawsze 
musi wyjść od policji. 

M.C.: Jakie umiejętności trzeba posia-
dać żeby móc dołączyć do Gryfa? I jakie 
cechy powinien posiadać potencjalny 
kandydat na ratownika?

M:P: Przede wszystkim liczy się chęć 
bezinteresownego pomagania, bez oczeki-
wań. Oczywiście ma znaczenie dobry stan 
zdrowia, który będzie pozwalał np. na to 
aby móc maszerować czasami dłuższe od-
cinki po lasach. Nie zawsze leśny teren jest 
łatwy i przyjazny – trzeba się nachodzić 
w różnych warunkach.

Karolina Weiss – Ratownik PGPR 
Gryf: Myślę, że również dyspozycyjność 
jest bardzo ważna, ponieważ jesteśmy 
ochotnikami, którzy po prostu pracują, 
mają swoje sprawy i rodziny. Wezwania 
są zazwyczaj w takich porach kiedy trzeba 
przeorganizować swoje życie.

W.B: Umiejętność integracji drużyny 
i praca zespołowa to także istotna spra-
wa, chociaż czasami ta nutka indywidu-
alizmu jest też ważna, ponieważ np. bę-
dąc w terenie w trzyosobowym składzie 
trzeba zadecydować jakie podejmujemy 
dalsze kroki.

Marcin Kołodziejski - Ratownik PGPR 
Gryf: Wytrwałość, nierzadko cierpliwość, 

dokładność, opanowanie i spostrzegaw-
czość to także opis osoby, która jest do-
brym kandydatem na ratownika.

M.C.: Szeregi grupy zasilają również jak 
już wiemy kobiety, czy prowadzą takie 
same działania ratownicze?

K.W.: Kobiety mają takie same zadania 
w grupie, czyli są prowadzącymi w tere-
nie, nawigatorami. Odpowiadają również 
za np. rozstawienie i przygotowanie sprzę-
tu. Bardzo rzadko zdarza się, że mamy ta-
ryfę ulgową.

M.C.: Kim na co dzień są ludzie, którzy 
należą do zespołu?

M.P.: W team'ie mamy ludzi w różnym 
wieku, zainteresowaniach i profesjach za-
wodowych. Mamy strażaków, dostawców 
i przedsiębiorców. Zgłaszają się także po-
licjanci czy też ratownicy medyczni. Wy-
kształcenie, wiek, płeć, zawód nie definiu-
je tego czy ktoś się nadaje czy nie. Trzeba 
mieć tę iskrę chęci bezinteresownego po-
magania innym i przy okazji w ciekawym 
towarzystwie.

M.C.: Jakiego rodzaju sprzęt pomaga 
Wam w prowadzonych działaniach?

M.K.: Bardzo dużą pomocą są quady, 
które umożliwiają szybki dojazd w trud-
no dostępne miejsca. Sprzęt nawigacyjny, 
dzięki któremu znamy naszą lokalizację 
w terenie. Tego akurat nie posiada policja 
czy straż. Wiadomo, że proste rzeczy ta-
kie jak latarki, dobra odzież ratownicza, 
która musi być wygodna abyśmy mogli 
się w niej komfortowo czuć często przez 
kilka godzin i w różnych warunkach 
atmosferycznych. Po prostu dobrze wy-
posażony i ubrany ratownik to jednak 
podstawa.

M.P.: Warto też wspomnieć, że po jed-
nej z akcji, która trwała łącznie 3 dni, przy 
niemal stałych opadach deszczu, zostały 
podjęte decyzje, że nie możemy dłużej 
działać bez nagrzewanego namiotu, któ-

ry pozwoliłby ratownikom wracającym 
z terenu osuszyć odzież i zregenerować 
siły. Dodałbym jeszcze komunikację ra-
diową, oprogramowanie, które umożli-
wia zbieranie danych z przeszukanych 
obszarów, bieżące monitorowanie lokali-
zacji ratowników i po zakończeniu akcji 
tworzenie raportów. Ogromne możliwo-
ści dają urządzenia termowizyjne, dzięki 
którym możemy zauważyć osobę w cał-
kowitej ciemności.

M.C.: Co czuje i o czym myśli ratownik, 
który jedzie na poszukiwania?

W.B.: Na pewno trzeba wspomnieć 
o tym, że w momencie gdy wyruszamy 
na poszukiwania pojawia się zastrzyk 
adrenaliny i to taki dosyć potężny, który 
w sumie trzyma w napięciu do końca ak-
cji. I oczywiście stres, ponieważ nie wia-
domo co napotkamy na swojej drodze, 
jaki będzie finał tego wszystkiego.

M.C.: A co dzieje się w Waszych głowach 
gdy nie uda się kogoś odnaleźć?

M.P.: Założeniem jest odnalezienie 
osoby i z takim zamiarem pojawiamy się 
na akcjach. Oczywiście okoliczności nie-
których zaginięć nie zawsze pozwalają 
odnaleźć zaginionego i choć nasza obec-
ność w jakimś stopniu podnosi szanse to 
nie daje pełnej gwarancji. My zawsze ro-
bimy wszystko z pełnym poświęceniem 
i zaangażowaniem, najlepiej jak potrafi-
my. Jeśli działania nie przynoszą żadne-
go rezultatu to przede wszystkim ogień 
nadziei na pozytywny finał ciągle płonie 
i to poniekąd jest dalej dobra wiadomość. 
Dopóki są pomysły, są siły i możliwości, 
dopóty walka trwa. Bywa, że przy braku 
postępu trzeba działania przerwać, ze-
brać myśli, odpocząć albo po prostu za-
czekać do świtu. Takich decyzji nigdy nie 
podejmujemy sami, one są zwykle oparte 
na pracy operacyjnej policji i zapadają 
w sztabie akcji. Nie są łatwe ale bywa, że 
konieczne. 

K.W.: Ja na początku miewałam niedo-
syt. Zastanawiałam się czy gdyby można 
było się jeszcze szybciej zorganizować, 
zacząć poszukiwania wcześniej… więc 
w głowie dzieją się naprawdę różne rzeczy 
i wszystko zależy od sytuacji. Zwłaszcza, 
że to nie my decydujemy kiedy ruszyć, my 
wspieramy działania.

M.C.: Statystyki dotyczące zaginięć 
w Polsce są zatrważające. Najczęstsze 
przyczyny Waszych wyjazdów to?

M.P.: Niestety trzeba tu powiedzieć ja-
sno, że w 2021 roku najczęstszymi były 
zaginięcia związane z podjęciem prób sa-
mobójczych. W zdecydowanej większości 
byliśmy wzywani do tego typu akcji i jest 
to... przerażające.

W.B.: Giną też dzieci, jednak te najczę-
ściej udaje się odnaleźć. Zaginięcia zwy-
kle o podłożu rodzinnych czy szkolnych 
problemów bądź nieodpowiedniego to-
warzystwa ale też, szczególnie jeśli cho-

dzi o małe dzieci, niedostatecznej opieki 
rodzicielskiej. 

M.K.: W następnej kolejności moim 
zdaniem są osoby starsze, z demencją.

M.C.: Jaki procent zaginionych udaje się 
odnaleźć? Posiadacie takie informacje?

M.P.: Zerknijmy w notatki, na przykła-
dzie ostatnich 10 wyjazdów w 2021 roku, 
8 osób udało się odnaleźć a 2 niestety do 
dzisiaj nie, czyli mamy 80% i 20%.

M.C.: Czy pandemia w jakiś sposób po-
krzyżowała plany Waszej działalności?

M.P.: Jeżeli chodzi o same poszukiwania 
to nie, natomiast chcielibyśmy wrócić do 
spotkań, które odbywaliśmy w pierwszym 
roku działalności czyli do zewnętrznych 
szkoleń i warsztatów wyjazdowych. Uczy-
liśmy się wtedy dużo od bardziej doświad-
czonych i specjalistów np. o psychologii 
osób zaginionych, tego właśnie przez CO-
VID nam brakuje.

M.C.: Podkreślmy ponownie, że aby 
móc skutecznie prowadzić działania 
poszukiwawcze musicie być wyposażeni 
w sprzęt, dlatego cały czas uruchomiona 
jest zrzutka.pl i patronite.pl a czego ży-
czyć Wam na kolejne lata pracy?

M.K.: Niegasnącego zaangażowania, 
chęci do przyswajania i poszerzania no-
wej wiedzy.

M.P.: Energii tego, żebyśmy czuli cały 
czas to wszystko, nie opadali z sił. Żeby 
nie zabrakło nam pomysłów na nowe roz-
wiązania.

K.W.: Myślę, że także jak najwięcej 
szczęśliwych rozwiązań.

W.B.: Dalszego rozwoju naszej wieloza-
daniowości bo przecież nie zamykamy się 
tylko na same poszukiwania.

M.C.: Zatem najserdeczniejsze życzenia 
dla Was. Dziękuję za tą ciekawą rozmo-
wę, było mi bardzo miło.

M.P.: My również bardzo dziękujemy.

Pomorska Grupa Poszukiwawczo - 
Ratownicza GRYF w akcji

PomorZe | Prowadzą działania z zakresu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym, bezinteresownie angażują się w lokalne 
działania społeczne, wspierają instytucje i służby w sytuacjach kryzysowych, niosą pomoc potrzebującym na terenie całego Pomorza. 
Z członkami Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Gryf z siedzibą w Wejherowie rozmawia Magdalena Chmielewska.
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Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest konty-
nuacją idei specjalnych stref ekonomicz-
nych, jednak w znacznie rozszerzonej 
formie. Na mocy ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji z 2018 roku, zwolnienia 
podatkowe dostępne są na terenie całego 
kraju. Limit pomocy uzależniony jest od 
wysokości wydatków na inwestycje lub 
kosztów zatrudnienia, ponadto położenia 
oraz statusu firmy – największe wsparcie 
otrzymują mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna przyznaje wsparcie z rządo-
wego programu PSI, podmiotom planują-
cym nowe inwestycje w części wojewódz-
twa pomorskiego oraz w województwie 
kujawsko-pomorskim.  

DOChóD ZWOLNIONY Z PODATKu
Wsparcie przyznawane jest w formie 

zwolnienia z podatku dochodowego CIT 
lub zwolnienia z podatku dochodowego 
PIT, w związku z realizacją nowej inwe-
stycji. Ulga podatkowa stanowi regional-
ną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od:

kosztów nowej inwestycji (poniesionych 
nakładów inwestycyjnych), lub

2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicz-
nej w województwie pomorskim wynosi 
30% dla dużego przedsiębiorcy, 40% dla 
średniego oraz 50% kosztów inwestycji 
dla małego i mikro przedsiębiorcy. 

W praktyce oznacza to, że średni przed-
siębiorca planujący ponieść nakłady in-
westycję na rozbudowę zakładu w wyso-
kości 10 mln zł otrzyma 40% zwolnienie 

z podatku dochodowego, czyli 4 mln zł. 
W tym przypadku przedsiębiorca z tytułu 
nowego projektu będzie zwolniony z po-
datku dochodowego, albo do momentu 
wykorzystania puli 4 mln zł, albo do upły-
nięcia terminu obowiązywania decyzji 
o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej 
wydania). Zaoszczędzone środki może 
przeznaczyć na dalszy rozwój swojej dzia-
łalności. 

JAK uBIEGAć SIę O DECYZJę 
O WPARCIu? 

Podstawą udzielenia pomocy publicz-
nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. W celu uzyskania wsparcia, 
poza minimalnymi nakładami, inwestor 
musi również spełnić tak zwane kryteria 
jakościowe. Kryteria podzielone zostały 
na dwie grupy. W ramach pierwszej pre-
miowane są działania związane z rozwo-
jem gospodarczym na przykład rozwój 
naukowy, przynależność do Krajowego 
Klastra Kluczowego, czy posiadanie statu-
su MMŚP. Grupa druga przewiduje punk-
ty za rozwój społeczny między innymi 
oferowanie stabilnego zatrudnienia, pro-
wadzenie działalności o niskim negatyw-
nym wpływie na środowisko, czy wsparcie 
rozwoju pracowników poprzez podnosze-
nie kwalifikacji i współpracę ze szkołami 
branżowymi. 

Cały proces odbywa się przy wsparciu 
pracowników Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Inwestycyjnej a decyzje o wsparciu wy-

dawane są maksymalnie w ciągu 14 dni od 
skompletowania wszystkich dokumentów, 
które są dużo prostsze niż przy ubieganiu 
się o dotacje.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE 
INWESTYCYJNE 

Przedsiębiorca, który dołączy do Pol-
skiej Strefy Inwestycji nie tylko otrzyma 
pomoc w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Może skorzystać ze wspar-
cia ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Ponadto Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oferuje szereg spotkań, konferencji i szko-
leń, które mają na celu nie tylko edukację 
biznesową, ale także sprzyjają budowaniu 
relacji biznesowych. Strefa posiada także 
nieruchomości, które oferuje potencjal-
nym inwestorom, a w razie potrzeby po-
maga wyszukać działkę dostosowaną pod 
wymagania przedsiębiorstwa. 

Ważnym filarem działalności Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 
także szkolnictwo branżowe, które Spółka 
stara się dostosować do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tego celu powołała 
między innymi Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych – ośrodek, który 
umożliwia podnoszenie kompetencji pra-
cowników, a zwłaszcza pomaga uczniom 
w obraniu ścieżki kariery związanej z au-
tomatyką i robotyką. W Centrum re-
alizowane są kursy i szkolenia z obsługi 
i programowania robotów. Zajęcia skiero-
wane są zarówno dla przedsiębiorców jak 
i uczniów szkół branżowych, ich program 
ustalany jest indywidualnie i dostosowany 
do potrzeb grupy szkoleniowej. 

BEZPłATNE KuRSY ZAWODOWE 
Z pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej skorzystać mogą nie tylko 
przedsiębiorstwa, ale także mieszkańcy Po-
morza, którzy chcą podnieść swoje kompe-
tencje zawodowe. Spółka w ramach realizo-
wanego projektu „Kompetencje Przemysłu 
Przyszłości” oferuje bezpłatne kursy. 

Pod okiem doświadczonej kadry, osoby 
zainteresowane mogą przeszkolić się mię-
dzy innymi z programowania i obsługi 
procesu druku 3D, spawania blach i rur 
metodą MAG 136, otrzymać uprawnienia 
na operatora i technologa-programisty 
maszyn CNC, a także operatora suwnic 
placowych RTG. Uczestnicy szkoleń mają 
szansę na zdobycie nowych doświadczeń, 

podniesienie swoich kompetencji, bądź 
zdobycie nowej pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pra-
cę, zlecenie i dzieło oraz osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą. Pierwszeństwo w naborze mają 
osoby z wykształceniem średnim oraz 
powyżej 25. roku życia. Uczestnik może 
wziąć udział tylko w jednym szkoleniu 
w trakcie trwania całego projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem ulgi 
podatkowej na nową inwestycje, bądź 
szkoleniami zawodowymi zapraszamy do 
kontaktu z Pomorską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną na stronie www.strefa.gda.pl 
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Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z ulgi podatkowej na nową inwestycję

inweStycje | Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Wspar-
cie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. 

CENTRuM PROGRAMOWANIA ROBOTóW PRZEMySłOWyCH PSSE
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Gospodarze podejmowali drużynę Weegree 
AZS Politechnika Opolska. Obie drużyny od 
samego początku prowadziły zacięty mecz. 
Mecz był bardzo emocjonujący, dużo fauli od 
samego początku ze strony obu drużyn. Gra 
koszykarzy pod koszem o każy punkt, trwa-
ła do ostatnich sekund spotkania. Po ciężkim 

i emocjonującym spotkaniu koszykarze Ko-
ciewskich Diabłów wygrały z drużyną Weegree 
AZS Politechnika Opole 83:78. (I-18:12, II-
24:17, III-22:27, IV-19:22). Najwięcej punktów 
dla zespołów zdobyli: SKS Starogard: Bartło-
miej Karolak-27, Szymon Ryżek-15, Filip Stry-
jewski-13. Dla drużyny z Opola: Adam Kacz-

marczyk-18, Dominik Rutkowski-17, Szymon 
Klawisza-12, Paweł Krefft-11. Na hali słychać 
było gorący doping SKS Starogard, Kociewskie 
Diabły. Dziękujemy wszystkim kibicom za go-
rący doping. Kolejny mecz mecz odbędzie się 
02 lutego z drużyną KS Księżak Łowicz o 19:00. 
Serdecznie Zapraszamy.

Dużo emocji z drużyną 
Weegree AZS

koSZykówka | W sobotni wieczór o godzinie 18:00, koszykarze SKS Starogard rozegrali na własnym 
parkiecie mecz 20 kolejki 1 ligii koszykówki.

Tegoroczne zawody odbędą się 28 maja.SwimRun Sumin, 
czyli pływanie, bieganie, rywalizacja, dobra zabawa i setki 
uczestników. Tak w dużym skrócie można podsumować to 
wydarzenie. Trasy o różnych długościach, możliwość startu 
w parach lub indywidualnie powoduje, że każdy znajdzie 
dla siebie odpowiedni wariant.
Tradycyjnie do wyboru będą trzy trasy:
Maraton na dystansie około 42 km – ok. 35 km biegu oraz 7 
km pływania — w parach.
Sprint na dystansie około 27,7 km – ok. 22,5 km biegu oraz 
ok. 4,8 km pływania — w parach.
Super sprint na dystansie około 13,8 km – ok.11,6 km biegu 
oraz ok.2,2 km pływania — indywidualnie.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszenio-
wy, który jest dostępny na stronie. Rejestracja potrwa do 15 
maja br. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązują-
cego limitu.
Jeśli przed startem ktoś chciałby się podszkolić z pły-
wania, to przypominamy, że z Gminną Kartą Mieszkańca 
przysługuje 10% zniżki na naukę pływania i nurkowania 
w Szkole Pływania Rybka. Szczegóły na
https://mojagminastarogard.pl/

ZGłOŚ SWóJ uDZIAł 
W SWIMRuN SuMIN 2022
BIEGANIE | Ruszyły zapisy do VI edycji SwimRun Sumin. 
Impreza co roku przyciąga na Kociewie sportowców 
z całego kraju, a nawet zza granicy. 
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