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A to ciekawe 

Kościół św. Mateusza w Staro-
gardzie Gdańskim jest jednym 
z najstarszych obiektów w mie-
ście. Prezentujemy dzisiaj kilka 
archiwalnych ujęć i garść cieka-
wostek o parafii.  

Historia kościoła wpisuje się 
w w burzliwe dzieje miasta. Po-
czątki starogardzkiej fary sięgają 
XIV wieku. Według starych 
przekazów, kościół powstał 
na miejscu pogańskiej świątyni 
Swaroga. Legenda głosi, że sto-
jącą w południowej kruchcie ka-
mienną kropielnicę wykuto 
z ogromnego posągu Swaroga. 

Krótki rys historyczny 
Pierwotnie fara miała kształt od-
powiadający obecnemu prezbi-
terium. Jest ono oddzielone 
od nawy głównej łukiem tęczo-
wym. Krzyżacy rozbudowali ko-
ściół o trzy nawy, rozmiesz-
czone symetrycznie na osi 
wschód-zachód i rozdzielone fi-
larami. W nawach zachowało się 
gotyckie sklepienie gwiaździste. 
Starogardzka fara, jako jedna 
z nielicznych świątyń na Pomo-
rzu, otrzymała układ bazyli-
kowy. 

Warunki terenowe nie po-
zwoliły na wzniesienie typowej 
dla kościołów gotyckich wierzy, 
toteż przez wszystkie wieki 
dzwony kościelne umieszczono 
w stojących osobno przy ko-
ściele dzwonnicach. Obecną 
zbudowaną w 1996 roku, prze-
nosząc na jej szczyty zabytkowy 
wiatrowskaz w roku 1645. 
Na przestrzeni dziejów kościół 
nękały pożary, od których naj-
większe szkody poniósł w 1461, 
1484 i 1655 roku, najprawdopo-
dobniej wtedy tracąc bezpow-
rotnie ceglane sklepienie prezbi-
terium i nawy głównej. 

Kościół pierwotnie nosił we-
zwanie Najświętszej Maryi 
Panny, jednak w okresie refor-
macji zagarnęli go protestanci, 
trzymając do 1599 roku, kiedy to 
bp Hieronim Rozrażewski odzy-
skał świątynię dla katolików. Już 
wtedy nosiła ona wezwanie św. 
Mateusza. 

Zniszczenia i burzliwe okresy 
W historii kościoła św. Mate-
usza najdramatyczniejszy 
okres wiąże się z potopem 
szwedzkim, kiedy to w 1655 
roku ucierpiał on od najeźdź-
ców, a w samym mieście całko-
witemu zniszczeniu uległy po-
zostałe kościoły i kaplice. 
Szczególnie wzniosłe chwile 
przeżyła podczas obrad w Sta-
rogardzie konfederatów po-
morskich, którzy w świątyni za-
przysięgli akt konfederacji 27 
sierpnia 1769 roku. Nieomal cu-
dem kościół ocalał podczas 

wielkiego pożaru miasta 22 
sierpnia 1792 roku. 

Bardzo dramatyczny okres 
rozpoczął się wraz z wkrocze-
niem do miasta hitlerowskich 
okupantów. Na ich żądanie jesz-
cze we wrześniu 1939 roku zmu-
szony został do opuszczenia 
swej parafii ks. prałat Antoni 
Henrych Szuman, zamordo-
wany 2 października 1939 roku 
w Fordonie. Jego następca, ad-
ministrator ks. Bolesław Dą-
browski, został rozstrzelany 
wraz z innymi kapłanami 16 
października 1939 roku w Lesie 

Szpęgawskim. Znacznemu 
ograniczeniu uległo życie reli-
gijne, a wskutek eksterminacyj-
nej polityki władz hitlerowskich 
ucierpiało duchowieństwo, jak 
też członkowie bractw i stowa-
rzyszeń kościelnych. 

Po zakończeniu działań ko-
ścielnych w 1945 roku ks. Paweł 
Wiecki rozpoczął systema-
tyczne prace przy odbudowie 
zniszczeń kościoła, jakie po-
wstały w lutym i marcu tr. Pod-
czas nalotów bombowych 
i ostrzału artyleryjskiego w cza-
sie walk frontowych. 

Ozdoby i zabytki budowli 
Świątynia zachowała wpraw-
dzie swój gotycki kształt archi-
tektoniczny, ale na jej zacho-
wane wyposażenie złożyły się 
dzieła pochodzące z różnych 
epok. 

Najstarszą część kościoła sta-
nowi prezbiterium oddzielone 
od nawy głównej łukiem tęczo-
wym. Ozdabia go wielki fresk 
(42 m2) przedstawiający scenę 
Sadu Ostatecznego (XV w.) Po-
środku na tęczowym tronie za-
siada Chrystus, mając u stóp ar-
chanioła Michała, zaś po pra-
wicy Maryję wraz z św. Barbarą 
i św. Katarzyną z lewej zaś św. 
Jana Chrzciciela oraz św. św. Pio-
tra i Pawła. W dolnej strefie ma-
lowidła ukazano powstających 
na sąd z grobów, zbawionych 
wkraczających w bramy raju 
oraz potępionych, na których 
oczekuje władca piekła. 

Zasadniczo obecne wyposa-
żenie kościoła pochodzi głównie 
z późniejszego okresu i repre-
zentuje sztukę baroku i rokoka. 
Jednakże zachowały się nie-
liczne dzieła snycerki gotyckiej: 
drewniana figura św. Jakuba Ap. 
(ok. 1480-1490) w ołtarzu bocz-
nym, dwie późnośrednio-
wieczne ( pocz. XVI w.) drew-
niane figury biskupów w nawie 
północnej, przedstawiające 
prawdopodobnie św. Wojciecha 
i św. Wolfganga, także przykłady 
rzeźby kamiennej, jak chociażby 
płyta nagrobna Fabiana Legen-

dorfa (+1483) i nagrobek Jerzego 
Niemojewskiego z Lubieńca 
(+1615), starosty starogardzkiego 
– z leżącą postacią zmarłego i ła-
cińskim epitafium sławiącym 
jego zasługi – nie licząc dwóch 
granitowych kropielnic (XV/XVI 
w.) oraz kilku piaskowcowych 
płyt nagrobnych (XV-XVIII), nie-
gdyś przykrywających krypty 
grobowe pod posadzką kościoła 
(dwie z nich obecnie w domu 
przedpogrzebowym). 

Ozdobą ceglanej budowli są 
okazałe szczyty zdobione ażu-
rowymi prześwitami, sterczy-
nami i maswerkami. Zwartą 
bryłę kościoła urozmaicają dwie 
boczne kaplice wzniesione 
w XVII wieku: południowa 
z 1650 roku ku czci Przemienie-
nia Pańskiego i północna z 1658 
roku pw. św. Barbary. 

Do XVIII wieku kościół był 
otoczony cmentarzem. W ce-
głach zewnętrznego muru za-
chowały się charakterystyczne 
okrągłe wgłębienia, pochodzące 
z czasów krzesania ognia na po-
trzeby kultowe. Po południowej 
stronie znajduje się XIX-wieczne 
kamienne epitafium Fabiana Le-
gendorfa-Mgowskiego, zmar-
łego w 1483 starosty starogardz-
kiego i wojewody pomorskiego. 

Po regotyzacji świątyni 
na przełomie XIX i XX wieku 
i dobudowaniu neogotyckiej 
kruchty zachodniej, jej kształt 
zachował się bez zmian 
do chwili obecnej. 

Kościół św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim  
- historia najstarszego obiektu w mieście
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Zblewo 

Wójt Artur Herold nie kryje 
dumy: „Zapraszamy do Gminy 
Zblewo - na nasz wyjątkowy, 
jedyny w swoim rodzaju, le-
śny „Przystanek Kociewie” 
nad Wdą!”.  

Gmina Zblewo znalazła sposób 
na stare przystanki. Postano-
wiła modernizować brzydkie, 
często zniszczone, stare wiaty 
przystankowe na atrakcyjne, 
promocyjne „Przystanki Kocie-
wie”. Pierwszy z nich jest już 
prawie gotowy. Znajduje się 
w miejscowości Pazda – tuż 
przed mostem na Wdzie. I choć 
prace zakończyły się zaledwie 
w miniony weekend o niezwy-
kłym przystanku już zrobiło się 
głośno, a w mediach społecz-
nościowych każdego dnia po-
jawiają się kolejne zdjęcia za-
chwyconych nim mieszkańców 
i turystów. 

I nic dziwnego, bo przysta-
nek jest naprawdę wyjątkowy. 
Harmonijnie wtopiony jest 
w zieleń lasu i łąki, a zdobią go 
oryginalne, przyrodnicze graf-
fiti. Już z daleka widać koloro-
wego zimorodka, który przy-
siadł na bocznej ścianie. 
Od strony Borzechowa – ła-
godna sarna. Jest jeszcze do-
stojny wilk i orzeł, a na tylnej 
ścianie – kolorowe skrzydła. Nie 
anielskie, a skrzydła motyla, bo 
cały przystanek pod hasłem 
„Przystanek Kociewie – Gmina 
Zblewo” promuje przepiękną 
przyrodę Kociewia. 

- Nasz pomysł na przystanki 
jest prosty: tworzymy atrak-
cyjne miejsca, przy których 
każdy będzie chciał się zatrzy-
mać. Chcemy, aby nasze przy-
stanki promowały to, co u nas 
najpiękniejsze, z czego jeste-
śmy najbardziej dumni – naszą 
kulturę, tradycje, ludzi, przy-
rodę. Przystanek nad Wdą po-
łożony jest wśród łąk i lasów, 
niedaleko rzeki. Stąd właśnie 
pomysł na to, aby pierwszy 
z naszych „Przystanków Kocie-
wie” tematycznie był poświę-
cony promocji przyrody. Je-
stem przekonany, że będzie to 
wyjątkowe miejsce na mapie 

naszej gminy. Jestem dumny 
z gminy Zblewo i jestem 
dumny z tego przystanku… – 
mówi wójt. 

„Panco” i jego graffiti 
Do współpracy w realizacji tego 
projektu gmina Zblewo zapro-
siła Marka „Panco” Kłosow-
skiego, którego graffiti można 
podziwiać nie tylko w regionie, 
ale w całej Europie. Jak podkre-
śla Artur Herold już po pierw-
szym spotkaniu z artystą było 
wiadomo, że to odpowiednia 
osoba do tego zadania! 

Kiedy tylko opowiedzieli-
śmy mu o naszym pomyśle, 
od razu się zapalił i miał błysk 
w oczach, a kilka godzin póź-
niej już był nad Wdą i zachwy-
cił się klimatem tego miejsca. 
Skromny, świetny artysta 
z ogromnym wyczuciem este-
tyki. Rewelacyjna, oryginalna 
technika. Perfekcjonista, czer-
piący wiele radości ze swojej 
pracy i dający wiele pozytyw-
nych emocji nam wszystkim. 
Jesteśmy wdzięczni i już nie 
możemy się doczekać kolej-

nych, wspólnych projektów – 
mówi wójt.  

Sam Marek „Panco” Kło-
sowski nie kryje, iż udział 
w „Przystanku Kociewie” był 
dla niego radością i wyzwa-
niem. 

- Lubię takie właśnie pro-
jekty, za którymi stoją ludzie 
z pasją i niebanalnym pomy-
słem. Tak właśnie było tu – 
w Zblewie. Współpraca w bar-
dzo dobrej, twórczej atmosfe-
rze. Wszyscy żyliśmy tu tym 
projektem, niejedna burza mó-
zgów za nami. To prosty, ale 
jakże innowacyjny pomysł 
na promocję gminy. Jestem na-
prawdę wdzięczny za danie mi 
szansy w realizacji tego wyjąt-
kowego projektu. Wyjątko-
wego z wielu – bliskich mi - 
aspektów. Przystanek jest po-
łożony w malowniczym miej-
scu, blisko rzeki Wdy, lasów 
i łąk. Zachwyciłem się tym 
miejscem. Bezkres przyrody 
był najlepszym źródłem arty-
stycznej weny. Jej efekty może-
cie Państwo teraz podziwiać 
i mam nadzieję, że przyniesie 

to Wam wszystkim dużo rado-
ści” – mówi artysta. Jak przy-
znaje, już podczas pracy spoty-
kał się z miłym odbiorem swo-
jego dzieła. „Ludzie często się 
tu zatrzymywali i robili zdjęcia, 
nawet wtedy, gdy graffiti nie 
było jeszcze ukończone. Spo-
tkało mnie tu naprawdę wiele 

miłych komentarzy i zwykłego 
uśmiechu – przyznaje „Panco”. 

Dodajmy, iż do udziału 
w projekcie „Przystanek Kocie-
wie” gmina Zblewo zaprosiła 
także Lokalną Organizację Tu-
rystyczną KOCIEWIE oraz Nad-
leśnictwo Kaliska, które wypo-
saży wiatę w drewnianą archi-

tekturę oraz pomoże w zago-
spodarowaniu zieleni. 

Szczególne miejsce 
Przystanek jest położony 
w szczególnym miejscu – chęt-
nie odwiedzanym zarówno 
przez mieszkańców, jak i tury-
stów, szczególnie kajakarzy i ro-
werzystów. Nieopodal jest Wda 
i obelisk nad rzeką, poświęcony 
papieżowi Janowi Pawłowi II, 
który przed laty zatrzymał się 
tu podczas letniego spływu. La-
tem odbywają się tu festyny 
i spotkania okolicznościowe. Są 
ławeczki i miejsce, aby bez-
piecznie zatrzymać się autem. 

- Warto wybrać się tu na spa-
cer, by odetchnąć pięknem 
przyrody. Już dziś zapraszam 
wszystkich Państwa na uroczy-
ste otwarcie naszego „Przy-
stanku Kociewie”. Planujemy 
je na czerwiec - lipiec. Będzie 
kociewsko, swojsko, pysznie 
i prawdziwie wakacyjnie – za-
prasza wójt i już zapowiada, że 
to dopiero pierwszy z planowa-
nych „Przystanków Kociewie”. 
Kolejne już są planowane. 
Każdy z nich będzie promował 
najpiękniejsze walory gminy 
Zblewo. 

A to nie wszystko, co czekać 
będzie na turystów odwiedza-
jących gminę Zblewo w tym se-
zonie. Artur Herold uchyla bo-
wiem rąbka tajemnicy, iż 
gmina wraz z partnerami – 
przedsiębiorcami z gminy 
Zblewo przygotowuje specjal-
nie dla rowerzystów samoob-
sługowe stacje naprawy rowe-
rów. Pilotażowo zostaną one 
zamontowane w najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie 
miejscach na terenie gminy 
Zblewo. Pierwszy z nich jesz-
cze już w czerwcu stanie 
w Wirtach, dokąd turyści mogą 
dojechać bezpieczną, nowo-
czesną ścieżką rowerową. 

Tymczasem gmina zaprasza 
już wkrótce na otwarcie „Przy-
stanku Kociewie”. Trwają 
ostatnie prace porządkowe, ale 
już dziś warto odwiedzić to 
miejsce. Jak tu trafić? Bardzo 
prosto – przystanek stoi 
przy drodze powiatowej z Bo-
rzechowa w kierunku Osowa 
Leśnego (w Borzechowie skrę-
camy koło drewnianej chaty 
podcieniowej w kierunku 
Osiecznej, a już ok. 2 km za Bo-
rzechowem jesteśmy na miej-
scu).

Gmina Zblewo postanowiła modernizować brzydkie, często zniszczone, stare wiaty przystankowe na atrakcyjne „Przystanki 
Kociewie”
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„PRZYSTANEK KOCIEWIE” ROBI FURORĘ
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Starogard Gdański 
Kinga Furtak 

kinga.furtak@polskapress.pl 

Funkcjonariusze ze staro-
gardzkiej drogówki odzyskali 
wartą 80 tys. euro naczepę, 
która została skradziona 
na terenie Niemiec. Policjanci 
zatrzymali również kierowcę 
ciągnika siodłowego marki 
Volvo, który podejrzewany 
jest o jej kradzież. 

W poniedziałek nad ranem dy-
żurny Komendy Powiatowej 

Policji w Starogardzie Gdań-
skim skierował na drogę kra-
jową nr 22 patrol drogówki. 

- Z informacji, jaką posia-
dali funkcjonariusze wyni-
kało, że tą trasą ma poruszać 
się skradziona na terenie Nie-
miec naczepa. Podczas patro-
lowania berlinki mundurowi 
zauważyli jadący w kierunku 
Malborka ciągnik siodłowy 
marki Volvo z podczepioną 
chłodnią. Jej wygląd odpowia-
dał opisowi skradzionej na-
czepy. Funkcjonariusze za-
trzymali ten zespół pojazdów 

do kontroli drogowej - mówi 
asp. sztab. Marcin Kunka, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Starogar-
dzie Gdańskim.  

Po sprawdzeniu danych 
okazało się, że warta ok. 80 tys. 
euro naczepa pochodzi z kra-
dzieży. Pojazd został skra-
dziony w nocy z 16 na 17 maja 
br. na terenie jednej z niemiec-
kich firm. Policjanci zatrzymali 
obywatela Rosji, który kierował 
ciągnikiem siodłowym. 32-la-
tek został przekonwojowany 
do miejscowej komendy, gdzie 

spędził noc w policyjnym 
areszcie. Ciągnik siodłowy 
wraz z odzyskaną przez mun-
durowych naczepą został 
odholowany na parking strze-
żony. 

Kierowca volvo został prze-
słuchany. Mężczyzna usłyszał 
zarzuty dotyczące kradzieży. 
Za popełnienie tego przestęp-
stwa kodeks karny przewiduje 
karę do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Śledczy wystąpią w tej 
sprawie do sądu o zastosowa-
nie wobec podejrzanego tym-
czasowego aresztu.

Ukradł naczepę w Niemczech i wpadł na berlince

Starogard Gdański 

„Las Szpęgawski. Zbrodnia 
niemiecka 1939-1940” to naj-
nowsze wydawnictwo urzędu 
gminy w Starogardzie Gdań-
skim dokumentujące dramat 
wojny i żmudny proces budo-
wy monumentu dającego 
świadectwo tamtych tragicz-
nych wydarzeń. 

Dzięki bezinteresownemu wy-
siłkowi wielu ludzi udało się 
potwierdzić personalia nie-
spełna 2,5 tys. ofiar, spośród 
szacunkowych 5-7 tys., które 
w Lesie Szpęgawskim znalazły 
miejsce wiecznego spoczynku. 
Aby na trwałe upamiętnić zi-
dentyfikowane osoby w  2019 r. 
powstał nowy pomnik. Ma on 
formę betonowego lasu, któ-
rego część drzew została sym-
bolicznie ścięta. Na powstałych 
w ten sposób pniach umiesz-
czono w formie słojów imiona 
i nazwiska rozstrzelanych osób.  

Koncepcję nowej publikacji 
stworzyli Marta Łuszczyńska 
i Tomasz Rogalski. W roku bie-
żącym nakład wyniósł 200 
sztuk. Album nie jest przezna-
czony do sprzedaży. Miesz-
kańcy będą go mogli wygrać 
w konkursach organizowanych 
przez urząd gminy. Darczyńcy 
otrzymają go w prezencie 
za wkład w budowę monu-

mentu. Ze względu na zaintere-
sowanie jest dostępny online. 

Będzie go można też obej-
rzeć w lokalnych bibliotekach. 
Autorami zdjęć są: Urszula Szo-
pińska, Krzysztof Rudek, To-
masz Rogalski. Zdjęcia pocho-
dzą też ze zbiorów Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Starogar-
dzie Gdańskim. 

    - Album to fotograficzna 
relacja budowy monumentu 
oraz uroczystości jego prezen-
tacji w 80. rocznicę zbrodni nie-
mieckiej uzupełniony o zdjęcia 
historyczne.Opatrzony jest ry-
sem i wstępem historycznym, 
który dopełnia wizualną część 
albumu - mówi Marta Łusz-
czyńska, z urzędu gminy w Sta-
rogardzie Gdańskim. - Pomysł 
zapadł w zespole, który realizo-

wał budowę pomnika. Uznano, 
że warto udokumentować to 
niezwykle ważne, zwłaszcza 
dla rodzin ofiar wydarzenie bo-
wiem dzięki wysiłkowi wielu 
ludzi udało się potwierdzić per-
sonalia niespełna 2,5 tys. ofiar, 
spośród szacunkowych 5-7 tys., 
które w Lesie Szpęgawskim 
znalazły miejsce wiecznego 
spoczynku. Dzięki budowie 
monumentu ofiary wreszcie 
przestały być anonimowe. 

Niedziela, 29 września 2019 
roku na zawsze pozostanie 
w pamięci rodzin ofiar, kociew-
skich samorządowców i wszyst-
kich osób emocjonalnie związa-
nych z tragicznymi wydarze-
niami, których sceną był Las 
Szpęgawski. Tego dnia, w 80. 
rocznicę zbrodni niemieckiej, 

podczas tradycyjnej mszy świę-
tej poświęcony i oficjalnie zapre-
zentowany został nowy monu-
ment szpęgawski. Był to nie-
zwykle wzruszający moment, 
szczególnie dla rodzin ofiar. 
Wiele osób nie kryło łez. Praca 
historyków, projektantów, sa-
morządowców i budowniczych 
oraz szczodrość ofiarodawców 
sprawiły, że rodziny mają pew-
ność, iż szczątki ich bliskich znaj-
dują się właśnie w tym miejscu. 
Ze spokojem mogą zapalić znicz 
i oddać hołd swojemu tacie, sio-
strze czy dziadkowi. To, jak sami 
przyznają, wprowadza spokój 
w ich życie. W publikacji przed-
stawiona jest historia pisana i fo-
tograficzna, którą przez 80 lat 
w Lesie Szpęgawskim tworzyły 
kolejne pokolenia Polaków.

Nowy album o zbrodni  
w Lesie Szpęgawskim jest też online

Nowy pomnik ma formę betonowego lasu, którego część drzew została symbolicznie ścięta
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Zblewo 
Jagoda Kicka 

jagoda.kicka@polskapress.pl 

W środę (19.05.21) strażacy 
z OSP Zblewo zostali zadys-
ponowani do nietypowego 
wydarzenia. W jednym z do-
mów pies podczas próby 
skoku przez ogrodzenie wbił 
się w ostre elementy płotu. 
Wszystko na szczęście skoń-
czyło się dobrze.  

- Na miejscu zastaliśmy wła-
ściciela oraz sąsiadów którzy 
za pomocą drabinki podtrzy-
mywali psa. Po krótkim roz-
poznaniu polepszono pod-
parcie Tobiego (bo tak się wa-
bił nasz poszkodowany). Na-
stępnie podjęliśmy decyzję 
o konieczności wycięcia ele-
mentu płotu, gdyż zdjęcie psa 

mogło by doprowadzić 
do jego wykrwawienia się - 
mówią strażacy z OSP 
Zblewo. 

Druhowie usztywnili 
wbite elementy tak, aby nie 
powodowały wtórnych obra-
żeń. Po odcięciu Tobi został 
zabezpieczony na noszach 
podbierakowych i przygoto-
wany do transportu. 

- Umieściliśmy go na tylnej 
kanapie naszej Toyoty SLRr 
i wraz z właścicielem (w celu 
wsparcia psychicznego prze-
rażonego psiaka) udaliśmy się 
do Powiatowego Lekarza We-
terynarii - dodają.  

W lecznicy okazało się że 
rana nie zagraża jego życiu 
i udało się ją zaopatrzyć 
i zszyć na miejscu. Po zabiegu 
Tobi wraz z ze swoim panem 
mógł już wrócić do domu. 

Strażacy uratowali 
psa, który nadział 
się na barierki

Pies podczas próby skoku przez ogrodzenie wbił się w ostre 
elementy płotu

F
O

T
. 

O
S

P
 Z

B
L

E
W

O Kinga Furtak 

kinga.furtak@polskapress.pl

Warta ok. 80 tys. euro naczepa pochodzi z kradzieży
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Partnerzy 

wydania:

a w nim: 

-  88 stron ze zdjęciami i opisami zwierząt

- mapa zoo 

Dostępny 

od 29 maja  
w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

ępny 

od 29 maja
skim Ogrodzie Z
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Jak będzie wyglądać w przyszłości przejazd kolejowy w Staro-
gardzie Gdańskim? Na to pytanie odpowiedzi szuka Inwestor 
czyli Polskie Koleje Państwowe PLK S.A., który zaprezentował 
Miastu dwa rozwiązania do wyboru. 

Przejazd przez tory kolejowe w Starogardzie Gdańskim od lat 
prosi się o modernizację. Jego przebudowa jest konieczna nie tyl-
ko ze względu na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych, 
ale również z uwagi na pojawiające się korki na drodze krajowej 
22 - zawsze przy zamkniętych rogatkach. Przebudowa tego prze-
jazdu na bezkolizyjne skrzyżowanie w znacznym stopniu poprawi 
płynność ruchu w tym obszarze miasta.

Pod koniec kwietnia br. przedstawiciele PKP PLK i biura 
projektowego Transprojekt Gdański przedstawili Miastu dwie 
koncepcje przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej, tj. ul. 
Skarszewskiej z linią kolejową nr 203. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg (PZD). Przebudowa 
przejazdu kolejowego wiąże się ściśle z planowaną elektryfikacją 
linii nr 203 na odcinku Tczew – Czersk oraz przygotowywaną 
przez PKP PLK SA dokumentacją projektową tej modernizacji 
w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych 
projektów w sieci TEN-T”. Elektryfikacja linii ma zapewnić nowe 
możliwości dla kolei w regionie i skrócić czas podróży z Czerska 
do Tczewa nawet o około 25 minut. 

Przedmiotem inwestycji ma być przebudowa 15 stacji i przy-
stanków na liniach 203 i 215, m. in. w Starogardzie Gdańskim, 
Czarnej Wodzie i Czersku. PLK m.in. planuje podwyższyć perony 
na wymienionych stacjach, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie 
z pociągów oraz udostępnić je dla podróżnych o ograniczonych 
możliwościach poruszania się. Dostęp do nich ułatwić mają 
specjalne pochylnie oraz windy z przejść podziemnych, m. in. na 
stacji Starogard Gdański. Przygotowywana dokumentacja obej-
mie również remont, przebudowę lub budowę ponad 130 nowych 
wiaduktów, mostów oraz przejść pod torami, aby pociągi mogły 
jeździć sprawniej, szybciej i ciszej. Dotyczy to również naszego 
miasta. PKP PLK S.A. zaproponowała dwa rozwiązania. 

Pierwsze prezentuje budowę wiaduktu w ciągu drogi powia-
towej nad zelektryfikowaną linią kolejową. Niestety ze względu na 

konieczność zachowania odpowiedniej skrajni pionowej estakady 
przy zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych spadków po-
dłużnych dla tej drogi, zaprezentowany obiekt miałby bardzo duże 
rozmiary. Zastosowanie tego wariantu dla przebudowy skrzyżo-
wania wiązałaby się z koniecznością ingerencji w przebieg drogi 
krajowej i podwyższeniem jej niwelety w miejscu ronda o ok. 1 m.

Jak widać na rysunkach wiadukt ingerowałby mocno 
w obecną przestrzeń miejską, negatywnie wpływając na jej od-
biór. Niemal całkowicie przesłoniłby front hotelu REN, Destylarni 
Sobieski, a także ograniczyłby widok z budynków usytuowanych 
w jej ciągu. Jego budowa wiązałaby się z ogromnymi kosztami. 
Dlatego PKP PLK S.A. przygotowało drugi wariant możliwej prze-
budowy tego skrzyżowania.

Niestety wiąże się on ze znaczną ingerencją w istniejący 
układ dróg miejskich i sprowadza do przeprowadzenia ruchu 
kołowego pod linią kolejową. Przejazd odbywałby się tunelem 
biegnącym pod torami mniej więcej w połowie ulicy Kolejowej. 
Ulica zostałaby obniżona do miejsca, w którym powstałoby nowe 
rondo, prowadzące do tunelu. Podziemny przejazd wychodziłby 
więc z ulicy Kolejowej, a kończył wjazdem w ulicę Nagórskiego. 

Skutkiem tego rozwiązania będzie likwidacja „małego parku” 
przy budynku Straży Miejskiej, a ul. Osiedlowa podczas przebu-
dowy nie zostanie połączona z ul. Kolejową zgodnie z założeniami 
niedawno opracowanej dokumentacji. Nie będzie też możliwości 
wyznaczenia sporej liczby miejsc parkingowych w tym rejonie. 

W przypadku tego wariantu istnieje też konieczność włą-
czenia przejazdu tunelem do przebiegu drogi powiatowej, gdyż 

linia kolejowa przecina się właśnie z tą drogą. PZD nie zgadza się 
na takie rozwiązanie, gdyż nie chce zarządzać odcinkiem drogi, 
który przebiega pod linią kolejową.

W przypadku braku porozumienia co do wyboru jednego 
z dwóch wariantów i przejęcia przez PZD przebudowywanego 
układu drogowego w utrzymanie, przedstawiciele PKP PLK 
proponują jeszcze jedno wyjście z sytuacji. Wystąpią o zgodę 
na odstępstwo od konieczności stosowania aktualnych przepi-
sów technicznych i pozostawienie przejazdu kolejowego w Sta-
rogardzie Gdańskim jako kolizyjnego, czyli tak jak jest obecnie, 
poprawiając tylko infrastrukturę związaną ze sterowaniem 
ruchu kolejowego. 

W tych okolicznościach, Prezydent Miasta, wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców, podjął wstępną decyzję, że 
w przypadku przyjęcia do realizacji wariantu II i braku zgody PZD, 
Miasto przejmie odpowiedzialność za utrzymanie przebudowa-
nego układu drogowego i to na dłuższym odcinku, a mianowicie 
od samego ronda do skrzyżowania z ul. Derdowskiego.

Realizacja przyjętej ostatecznie koncepcji przebudowy 
przejazdu kolejowego w Starogardzie Gdańskim planowana jest 
podczas realizacji zadania „Prace na linii kolejowej nr 203 na 
odcinku Tczew - Czersk”. Zgodnie z przyjętym przez PKP PLK S.A. 
harmonogramem zakończenie prac projektowych wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę zaplanowano na koniec roku 2023. 
Prace związane z elektryfikacją linii na podstawie opracowanej 
dokumentacji zaplanowane są na lata 2024 - 2027.

Dodatkowo w ramach tej inwestycji planowana jest przebu-
dowa przejazdu kolejowego na ul. Kochanki, który zgodnie z wnio-
skiem Miasta również ma być bezkolizyjny. Ruch kołowy ma być 
poprowadzony pod linią kolejową. 

- Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami PKP 
PLK S.A. Zależny nam bardzo na tym, aby poprawić płynność 
ruchu i bezpieczeństwo w tym re-
jonie miasta. Plany kolei państwo-
wych są optymistyczne i cieszą 
nas bardzo, zwłaszcza że mamy 
świeżo wyremontowany dworzec 
PKP i remont zarówno przejazdu 
kolejowego, jak i peronów byłby 
dopełnieniem tej ważnej dla mia-
sta inwestycji. Mamy nadzieję, że 
dzięki temu przedsięwzięciu kolej 
w Starogardzie Gdańskim stanie 
się istotnie atrakcyjniejszym i kon-
kurencyjnym środkiem transportu. 
Prezentujemy obie koncepcje, aby mieszkańcy mogli zapoznać 
się z tymi plami i mieć w świadomości, że mimo wielu chęci, 
nie na wszystko władze miasta mają bezpośredni wpływ i nie 
od nich zależy termin realizacji inwestycji. Niemniej jednak 
chciałbym wszystkich mieszkańców zapewnić, że trzymamy 
rękę na pulsie – informuje zastępca prezydenta ds techniczno-
-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Miłośnicy jednośladów 
muszą poczekać na oficjalne 
otwarcie nowego toru dla 
rowerów górskich i BMX. 
Mimo że Rada Miasta 19 
maja przyjęła regulamin 
użytkowania „Wyrobiska”, 
korzystać z niego będzie 
można dopiero po ogłosze-
niu uchwały w Dzienniku 
Urzędowym i jej uprawo-
mocnieniu się. Wojewoda 
Pomorski ma na to 30 dni.

- Tor dla rowerów górskich 
i BMX w Starogardzie Gdań-
ski to znakomita atrakcja 
dla wprawionych „w boju” 
miłośników dwóch kółek. Ze 
względu na skalę trudności 
przeszkód przeznaczony jest 
dla rowerzystów bardziej 
zaawansowanych w jeździe 
wyczynowej. Oczywiście 
korzystać z niego mogą 
również osoby początkujące 
czy średnio zaawansowane. 
Warunek jest jeden – wszy-
scy muszą przestrzegać 
obowiązujących na obiekcie 

zasad bezpieczeństwa, za-
wartych w Regulaminie ko-
rzystania z toru, który Rada 
Miasta przyjęła w środę 19 
maja – mówi wiceprezydent 
miasta Tadeusz Błędzki.

Pierwszy odcinek toru 
jest odpowiednikiem górskiej 
ścieżki rowerowej tzw. single 
tracka o długości ok. 300 me-
trów. Drugi nieco mniejszy bo 
ok. 180 metrowy przeznaczo-
ny jest dla miłośników jazdy 

na BMX-ach. Stromy zjazd 
prowadzi w kierunku pięciu 
przeszkód o różnej skali trud-
ności, które umożliwiają wy-
konywanie skoków, zwrotów 
i innych rowerowych akrobacji.

- To jest tor dla każdego. 
Dwie pierwsze „hopki” są tak 
skonstruowane, żeby każdy 
mógł „wyrazić się” rowerowo. 
Te przeszkody są bez prze-
lotu, czyli nie ma pomiędzy 
nimi dziury, dlatego można je 

pokonywać na małej prędko-
ści, którą potem stopniowo 
można zwiększać w czasie 
doskonalenia swoich umie-
jętności. Kolejna przeszkoda 
zwana w rowerowym slangu 
„bonerock”, jest swego ro-
dzaju weryfikatorem umie-
jętności dla osób średnio 
zaawansowanych. Każda 
następna jest już większa 
i trudniejsza – powiedział 
Błażej Zakrzewski z Torunia, 
który 12 maja testował staro-
gardzki tor dla BMX.

Oprócz przeszkód tra-
sa składa się z odcinków 
prostych, podjazdów i od-
powiednio wyprofilowanych 
łuków. Wszystkie elementy 
toru są oznakowane, a przed 
wejściem na „Wyrobisko” 
wisi tablica z regulaminem 
obiektu. Stoi tam też ławecz-
ka, przy której można usiąść 
i odpocząć. Tor przeznaczony 
jest do jazdy na rowerze, 
dlatego każdy pozostawio-
ny nieświadomie na trasie 
kamyk lub patyk może być 

Zakres przebudowy i rozmiary wiaduktu 

Zakres przebudowy i ingerencji w układ drogowy miasta przy 
budowie tunelu. 

Wiadukt czy tunel?

Tor dla wyczynowców – jak korzystać i od kiedy przyczyną wypadku. Warto 
o tym pamiętać!

Do „Wyrobiska” doje-
chać można na rowerze, 
bądź autem. Ważne, by użyt-
kownicy pozostawili samo-
chód w zatoczkach posto-
jowych pomiędzy ul. Droga 
Nowowiejska a domkami os. 
Nad Jarem i tam rozłado-
wywali rowery. Nie powinni 
wjeżdżać na teren zielony 
przy samym torze, jak rów-
nież nie powinni parkować na 
końcu dróg dojazdowych do 
domków os. Nad Jarem, po-
nieważ place, które się tam 
znajdują, umożliwiają autom 

osobowym zawracanie i po-
winny być puste. 

Pomysłodawcami „Wy-
robiska” są starogardzianie: 
Bartosz Molin, Mirosław 
Stemplewski i Wojciech Her-
cke. Powstał z woli miesz-
kańców, którzy zagłosowali 
na ich wniosek w Budżecie 
Obywatelskim.

Tor wybudowała firma 
Bike Universe z Myślenic. 
Inwestycja kosztowała 197 
500 zł.



Pomorze 

Karol Uliczny 

karol.uliczny@polskapress.pl 

Za nami półmetek kadencji samorzą-
dów na lata 2018-2023, pierwszej 5-
letniej i jednej z bardziej nieprzewidy-
walnych w najnowszej historii Polski. 
Przyczyniła się do tego pandemia, 
która przez ostatni rok była wspólnym 
mianownikiem działań ponad 2 tys. 
pomorskich włodarzy oraz radnych. 

W listopadzie 2018 r. nowe kadencje roz-
poczęły cztery pomorskie miasta na pra-
wach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, 
Sopot), 16 samorządów powiatowych, 25 
gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich oraz 
81 wiejskich. Łącznie z Pomorskim Sejmi-
kiem Wojewódzkim, w skład którego 
wchodzi 33 przedstawicieli całego regionu, 
w nowych radach gmin i powiatów zasia-
dło 2365 osób, powołanych przez lokalne 
społeczności do stanowienia prawa oraz 
kontroli władz wykonawczych (według 
danych Rocznika Statystycznego Woj. Po-
morskiego, nieco ponad 30 proc. z nich sta-
nowią kobiety). Ponad 2,5 roku temu nowe 
kadencje zaczęli także, wybrani w wybo-
rach bezpośrednich, prezydenci. Nie było 
większych niespodzianek. Misję zarządza-
nia największymi samorządami przedłu-
żono sześciu z siedmiu pomorskich prezy-
dentów. Jedynie dla Krystyny Danileckiej-
Wojewódzkiej ze Słupska jest to pierwsza 
kadencja na stanowisku włodarz miasta. 
Krzysztof Hildebrandt (Wejherowo), Mi-
rosław Pobłocki (Tczew), Janusz Stanko-
wiak (Starogard Gd.), Jacek Karnowski (So-
pot), Wojciech Szczurek (Gdynia) oraz Pa-
weł Adamowicz (Gdańsk) kontynuowali 
dotychczasową pracę. Brutalny atak pod-
czas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, zakończył 20-letnią służbę Pawła 
Adamowicza oraz zapisał się czarnymi 
zgłoskami w samorządowej historii Polski. 
W konsekwencji, w marcu 2019 r., wy-
borcy powierzyli mandat Aleksandrze Dul-
kiewicz. W minionych miesiącach poże-
gnano także burmistrza Ustki. Jacek Gra-
czyk zmarł w wieku 67 lat. 

Początek kadencji stał pod znakiem 
ostatnich inwestycji realizowanych w per-
spektywie unijnego finansowania na lata 
2014-2020. W niektórych przypadkach, jak 
przy budowach oczyszczalni ścieków w So-
bowidzu czy Kaliskach, były to największe 
inwestycje w historii gmin. Minione 2,5 
roku to również dalsze aktywizowanie lo-
kalnych społeczności. Systematycznie ro-
sły zasoby budżetów obywatelskich, w nie-

których samorządach, np. gminie Kolbudy, 
przygotowywano pierwsze w historii gło-
sowania projektów zgłoszonych przez 
mieszkańców. Symbolicznym momentem 
dla wszystkich Pomorzan była 100. rocz-
nica Zaślubin Polski z Morzem, która 10 lu-
tego 2020 r. odbyła się w Pucku. 

Trudy pandemii 
Punktem zwrotnym okazała się pande-
mia, która redefiniowała potrzeby oraz 
wyzwania. W spokojnie działających sa-
morządach zmieniło się praktycznie 
wszystko: stanęła kultura oraz sport, opu-
stoszały szkoły, kierując edukację na nie-
znane dotychczas wody, spowolniły in-
westycje, częściowo zawieszono bezpo-
średnią obsługę mieszkańców. Główne 
siły przekierowano na pomoc dotknię-
tym restrykcyjnymi obostrzeniami, ale 
przede wszystkim koordynowanie dzia-
łań w systemie opieki zdrowotnej. 

- Na początku skupiliśmy się na szyb-
kim wsparciu personelu i pomiotów me-
dycznych w walce z COVID-19. Dziś nie 
wszyscy pamiętają, ale przed rokiem, bra-
kowało takich podstawowych środków 
jak maseczki czy stroje ochronne – mówi 
Michał Piotrowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. - 
Równocześnie trzeba było działać na rzecz 
pracodawców, przedsiębiorców i pracow-
ników, których zaskoczył wprowadzony 
w całym kraju lockdown. Nie doszło 
do zapaści w ochronie zdrowia, a pół roku 
później, nadal w bardzo trudnym okresie, 
udało się nam włączyć w tworzenie szpi-
tala tymczasowego i zapewnić personel 
medyczny tej placówki. W tej chwili sytu-
acja wciąż jest trudna, ostatnie półtora 
roku dało nam wszystkim mocno w kość, 
ale myślę, że możemy patrzeć w przy-
szłość z ostrożnym optymizmem. 

Unijne wsparcie 
Osłabione samorządy patrzą z nadzieją 
w nową perspektywę finansowania Unii 
Europejskiej. W czasie, gdy oczekiwany 
poziom dochodów gmin i powiatów staje 
pod coraz większym znakiem zapytania, 
wynegocjowana pula środków daje 
szansę nieprzerwanej ofensywy inwesty-
cyjnej, która zaowocuje modernizacjami 
komunikacji zbiorowej, poprawą efek-
tywności energetycznej, cyfryzacją oraz 
większą dbałością o środowisko. 

Oby druga połowa kadencji została za-
pamiętana wyłącznie za sprawą zrealizo-
wanych oraz rozpoczętych inwestycji, tak 
bardzo oczekiwanych przez mieszkańców 
wszystkich samorządów. ą

Mała Ojczyzna 
- półmetek samorządów

Piątek, 28/05/2021

Nawet pandemia nie zatrzymała 
szybkiego lokalnego rozwoju

Ubiegły rok, decyzją Rady Miasta 
w Gdańsku, poświęcono upamiętnieniu 
osobistości, której nie tylko pomorska 
samorządność zawdzięcza wiele. Lech 

Bądkowski czuł, opisywał i wdrażał 
w życie idee, które, wydawać by się 
mogło, z każdym rokiem nabierają 

większego sensu. 
Powołane za sprawą m.in. Lecha 

Bądkowskiego Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie oddawało w ręce obywateli 
cząstkę rzeczywistości, którą ówczesna 
władza dzieliła się wyjątkowo niechęt-
nie. Urodzony w Toruniu pisarz i regio-

nalista, już w czasie wojny zdawał 
sobie sprawę, że samorządność to 

jedna z niewielu dróg do wolności. 
Coś, co przyjął za misję, czyli budzenie 

postaw obywatelskich i zachęcanie 
do pracy u podstaw, okazało się drogo-
cennym kapitałem, który zaprocento-

wał już w wolnym kraju, gdy pobierają-
cy lekcje u Lecha Bądkowskiego, 
zaczęli tworzyć podwaliny Polski 

samorządnej. 
- Był na Pomorzu osobą bardzo ważną, 
silnie związaną z ruchem opozycyjnym 
w PRL-u, sygnatariuszem Porozumień 
Gdańskich, która aktywizowała środo-
wiska działaczy kaszubsko-pomorskich 
- mówi senator Kazimierz Kleina, inicja-

tor akcji budowy pomnika Lecha 

Bądkowskiego. - Był również niezwykle 
ważny dla ludzi młodych. Był ich 

mistrzem, który wprowadzał w życie 
publiczne oraz polityczne, oraz dro-

gowskazem w późniejszej działalności. 
Niestety, nie dożył wolnej i samorząd-
nej Polski. Zmarł w 1984 r. Jak powie-
dział podczas inauguracji Roku Lecha 
Bądkowskiego marszałek Mieczysław 
Struk: „trzeba było mieć w owych cza-
sach umiejętność przewidywania, oso-
biste przekonanie, żeby już wtedy pisać 
i mówić, że samorząd nie musi płynąć 

wbrew nurtom krajowym, że może 
znakomicie uzupełniać cele, które  

stawia państwo”.

LECH BĄDKOWSKI I IDEA SAMORZĄDNOŚCI
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Cała nasza energia, wszystkie plany 
i środki służą mieszkańcom

 Stefan Skonieczny,  
starosta gdański 

 
Co można zaliczyć do sukce-

sów samorządu powiatu gdań-
skiego w połowie bieżącej 
kadencji? Na pewno wiele 
udało się nam zrobić dla 

mieszkańców. 

Realizujemy z powodzeniem 
inwestycje zapowiedziane 

w programie wyborczym, ale 
za największy sukces uznaję 
dobrą współpracę z gminami 
oraz służbami odpowiedzial-

nymi za bezpieczeństwo 
mieszkańców. Od wielu lat 

gminy dopłacają połowę 
naszych kosztów przeznacza-

nych na przebudowy dróg 
powiatowych na ich terenie 
i tak jest również obecnie. 

Władze samorządów lokalnych 
wiedzą najlepiej które drogi są 
najbardziej potrzebne miesz-
kańcom. W tym roku zakres 
prac drogowych jest nieco 

mniejszy, ponieważ pandemia 
wpływa na niższe dochody 

gmin. 

Zrealizowanie kilku inwestycji 
jest dla nas priorytetem, choć 

właściwie tu niewiele się 
zmienia od kilku kadencji. 

Najważniejsza jest jakość dróg 
powiatowych i dlatego regu-

larnie je przebudowujemy, 
korzystając z dofinansowania 
z funduszy Unii Europejskiej 

oraz z programów rządowych. 
Coraz częściej gminy dopomi-

nają się, abyśmy budowali 
chodniki wzdłuż miejscowo-

ści. Takie inwestycje 
na pewno przyczyniają się 

do poprawy bezpieczeństwa, 
więc chętnie je realizujemy. 
Ważna jest też oświata - tu 

też  samorządowcy powiatu 
gdańskiego w połowie kaden-
cji mają się czym pochwalić. 

Wszystkie budynki trzech 
szkół powiatowych oraz Dom 
Pomocy Społecznej „Leśny” 
w Zaskoczynie doczekały się 
termomodernizacji. Kończy 

się rozbudowa Szkoły 
Specjalnej w Warczu. Z każ-

dym rokiem uczęszcza do niej 
większa liczba uczniów, więc 

konieczna była dobudowa 
skrzydła w tej placówce. Uczą 

się tam również dzieci  
z autyzmem.  

Dla uczniów Zespołu Szkół 
Rolniczych w Rusocinie kupili-
śmy zestaw diagnostyczny, 

a Zespół Szkół Ogrodniczych 
wzbogacił się o pracownię 

logistyczną. W powiecie gdań-
skim znajduje się wiele maga-
zynów, więc fachowcy z takim 

wykształceniem nie mają kło-
potów ze znalezieniem 

zatrudnienia. 
Co trzeba zaliczyć do pora-
żek? Czy takie się zdarzyły? 
Złożyliśmy wniosek o trzy-

dzieści milionów złotych 
na przebudowy dróg, w tym 

na trasę z Suchego Dębu 
do Koźlin z rządowego pro-
gramu. Niestety, z nieznanej 
dla nas przyczyny nie przy-
znano nam pieniędzy, więc 
trzeba zamiary przesunąć 

na następne lata. 
Schyłek pierwszej kadencji 

samorządu, to zawsze kolejne 
plany na drugą połowę.  

Mamy już koncepcję na budo-
wę tak potrzebnego podziem-
nego parkingu przed siedzibą 

Starostwa Powiatowego. 
Wprawdzie trwają badania 

przedinwestycyjne, ale reali-
zacja tego zadania możliwa 
będzie raczej w następnej 

kadencji, jeśli warunki  
na to pozwolą.  

Kupiliśmy też działkę nieopo-
dal ulicy Raciborskiego 

w Pruszczu Gdańskim, na któ-
rej planujemy budowę domu 

opiekuńczego dla dzieci. 
Trwają właśnie prace przygo-
towawcze do budowy nowej 

hali sportowej lub boiska 
na terenie autodromu 

przy Zespole Szkół Rolniczych 
w Rusocinie.  

Ważna jest też dla nas konty-
nuacja poprawy jakości dróg 

powiatowych. 
(WAR)
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Mirosław Augustyn,  
starosta tczewski 

Minione dwa i pół roku to solid-
nie przepracowany czas. Nasze 

dokonania są konkretnym 
dowodem pracy, zaangażowa-

nia oraz dobrej współpracy 
z lokalnymi samorządami. 

Początek kadencji rozpoczęli-

śmy od realizacji założeń refor-
my edukacyjnej i wprowadze-

niem do naszych szkół podwój-
nego rocznika pierwszoklasi-

stów. Konieczna była reorgani-
zacja powiatowej sieci szkół, 
aby prawidłowo zareagować 
na zmiany wynikające z dra-

stycznie zmieniającej się demo-
grafii szkolnej. Oczywiście, jak 
każda zmiana, jest ona trudna 

na początku, ale w ostateczno-
ści udało nam się do niej 

wszystkich przekonać i upo-
rządkować oświatową sieć. 

W 2019 roku zorganizowano 
również modernizację energe-

tyczną budynków stanowią-
cych własność powiatu. Jedną 

z nich był Zespół Placówek 
Specjalnych w Tczewie. 

Jednym z priorytetów Zarządu 
Powiatu Tczewskiego jest 
poprawa bezpieczeństwa 

na drogach. Dlatego też w bie-
żącej kadencji postanowiliśmy, 
że chcemy zrealizować kon-

kretne zadania we wszystkich 
gminach wchodzących w skład 
naszego powiatu. Tylko w dwa 
lata udało nam się odnowić 40 
kilometrów dróg, a w planach 
mamy zamiar wyremontować 
kolejne 30. Udało się to dzięki 
wsparciu samorządów gmin-

nych, co niezaprzeczalnie 
świadczy o bardzo dobrej 

współpracy między samorząda-
mi. Na przełomie 2019/2020 

roku zgodnie z umową zawartą 
przez Powiat Tczewski oraz 
Gminę Pelplin, na obszarze 

gminy zrealizowano drogowe 
zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2820G – od gra-
nicy miasta Pelplin do skrzyżo-

wania z drogą nr 227001G”. 
Zadanie dofinansowane zosta-
ło w 50 proc. z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz w kwocie 

aż 1,5 mln zł przez samorząd 
Miasta i Gminy Pelplin. W 2020 

roku również rozpoczęła się 
bardzo ważna dla mieszkańców 
Powiatu Tczewskiego inwesty-
cja pn. „Przebudowa dziesięciu 
odcinków dróg powiatowych 

polegająca na położeniu dywa-
ników asfaltowych typu  

Slurry Seal”. 
Od ośmiu lat trwa w Polsce 
reforma opieki zastępczej. 

Od wprowadzenia tych zmian, 
samorząd Powiatu 

Tczewskiego nieustannie dążył 
do uzyskania wymaganych 

standardów dla placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. 

Dzięki wspólnym staraniom 
udało się sprostać temu 

wyzwaniu i zakupić dwie nieru-
chomości, które służą naszym 

wychowankom. 
Dodatkowo zdołaliśmy uspraw-

nić pracę starostwa poprzez 
reorganizację niektórych 

wydziałów, pozyskaliśmy środki 
w wysokości ok. 5 mln złotych 

na doposażenie Szpitali 
Tczewskich, również olbrzymie 

wsparcie wpłynęło na rozpo-
częcie nowych inwestycji 

i doposażenie naszych Domów 

Pomocy Społecznej. 
Wspomniane wyżej działania są 
jedynie niewielką częścią cało-

ści działań podjętych przez 
samorząd Powiatu 

Tczewskiego w ostatnich 
latach. Warte podkreślenia jest 
to, że udało się  tego wszyst-
kiego dokonać bez zadłużania 

budżetu. 
Przed nami jeszcze druga poło-

wa kadencji i wciąż jest wiele 
do zrobienia. Kolejne inwesty-

cje drogowe, termomoderniza-
cje, kontynuacja projektów 
edukacyjnych, podniesienie 
jakości świadczonych usług 

w starostwie oraz już rozpoczę-
ty regularny wykup obligacji 

w celu zmniejszenia zadłużenia 
budżetu Powiatu Tczewskiego. 

(JK)
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Kazimierz Chyła, 
starosta starogardzki  

Na samym początku kadencji 
określiłem priorytetowe zadania, 

które stoją przed nami, czyli 
zdrowie, edukacja, drogi oraz 

ekologia. Naszą największą 
inwestycją – i nie mam na myśli 
jedynie kwestii finansowych – 

jest wielki projekt. Pod takim 
właśnie szyldem prowadzimy 

modernizację i rozbudowę 
Kociewskiego Centrum Zdrowia. 
Jest to zadanie o wartości ponad 
66 mln zł, dzięki któremu wpro-
wadzimy szpital w zupełnie inną 
rzeczywistość, co jest niezwykle 
ważne zarówno dla pacjentów, 

jak i dla personelu medycznego. 
Trzy z pięciu szpitalnych oddzia-

łów już wyremontowaliśmy: 
oddział udarowy, kardiologiczny 

oraz neurologiczny. One już 
zostały wyposażone w nowo-

czesny sprzęt i przyjmują pacjen-
tów. Trwa właśnie przebudowa 
oddziału chirurgii ogólnej, kolej-
ny do remontu jest oddział cho-
rób wewnętrznych. Dzięki wiel-

kiemu projektowi zupełnie 

od podstaw powstał Zakład 
Diagnostyki Obrazowej. We 

wrześniu planujemy zakończenie 
budowy i doposażenia bloku 

operacyjnego wraz z centralną 
sterylizatornią. Jednym z zało-

żeń projektu była wymiana całe-
go systemu gazów medycznych, 

budowa nowego budynku tle-
nowni, czy utworzenie nowego 
zbiornika przeciwpożarowego. 
Walka z COVID-19 pokazała jak 

ważnym lekiem jest tlen - 
przed pandemią do szpitala był 
dostarczany raz na 2 tygodnie. 
Obecnie dostawy są 2-3 razy 

w tygodniu! W ramach wielkiego 
projektu powstanie ośrodek 

rehabilitacji oraz przebudowa-
nych zostanie i doposażonych 9 
specjalistycznych poradni. Jeśli 

mówimy o zdrowiu, to warto 
w tym miejscu kolejny raz 

podziękować samorządom, 
przedsiębiorcom, organizacjom 
oraz osobom prywatnym, które 
wsparły nasze działania podczas 
walki z pandemią. Dzięki temu 

do szpitala trafiły m.in. respirato-
ry, defibrylatory, pompy infuzyj-
ne, rękawiczki, maski ochronne. 
Jeśli chodzi o edukację, to warto 
podkreślić, że powiat zrealizował 

trzy projekty, których wartość 
wyniosła prawie 21 mln zł. Mam 
na myśli remont i wyposażenie 

dwóch centrów kształcenia usta-
wicznego i praktycznego 

w Starogardzie oraz 
Bolesławowie. Mocno inwestuje-
my w młodzież, w efekcie czego 
wypłacane są stypendia, prowa-

dzone są kursy i szkolenia. 
Zależy nam również na tym, aby 
kierowcy poruszali się bezpiecz-
nymi drogami. Przebudowany 

został most Czysta Woda 1 
na rzece Wietcisa. Most łączy 

miejscowość Skarszewy z miej-
scowością Czarnocin. W połowie 
czerwca zakończy się przebudo-
wa ul. Lubichowskiej, która obej-
muje prawie kilometrowy odci-

nek. Wartość tej inwestycji to bli-
sko 7,5 mln zł, ale otrzymaliśmy 

wsparcie z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz Gminy 

Miejskiej Starogard. Zadbaliśmy 
również o miłośników dwóch 

kółek – powstała ścieżka rowero-
wa od cmentarza na Łapiszewie 
do wjazdu na wysypisko śmieci 
w Linowcu, a także zrealizowali-

śmy drugi etap budowy ścieżki 
rowerowej do Płaczewa. W pla-

nach jest m.in. przebudowa 
mostu w Klonówce, na co otrzy-

maliśmy właśnie ponad  
2,5 mln zł. 

Dbamy o ekologię, stąd działa-
nia, wśród których należy 

wymienić m.in. termomoderni-
zację budynków szkół oraz 
Domu Pomocy Społecznej 
w Szpęgawsku. W Skórczu, 

w ramach wyspy energetycznej, 
zainstalowane zostały panele 

fotowoltaiczne oraz pompy cie-
pła. W planach mamy również 
budowę placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Owidzu, czy 

montaż paneli fotowoltaicznych 
na obiektach należących 

do powiatu.  
(KF)
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Ważne inwestycje

W 2020 r. w powiecie tczewskim rozpoczęła się inwestycja pn. 
„Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca 
na położeniu dywaników asfaltowych typu Slurry Seal 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G – od granicy miasta 
Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G” - to inwestycja 
realizowana na obszarze gminy Pelplin
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Powiat starogardzki zakończył ważny projekt 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz 
z odnowieniem i usprawnieniem źródeł ciepła i energii
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W ramach projektu unijnego pn. „Budowa węzłów integracyjnych 
Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami 
dojazdowymi” w samym Pruszczu Gd. wykonano 12 zadań 
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W połowie czerwca br., czyli zgodnie z planem, zakończą się 
warte ponad 7,5 mln zł prace remontowe na blisko kilometrowym 
odcinku ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim
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Jedną z ważnych inwestycji obecnej kadencji samorządu 
gminy Przywidz jest instalowanie ogniw fotowoltaicznych 
na trzystu prywatnych i gminnych budynkach
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Ogniwa fotowoltaiczne w Skórczu. Wartość tej inwestycji to 
prawie 5 mln zł, z czego 3,3 mln zł to dofinansowanie. Inwestycja 
zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza 
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Budowa oczyszczalni w Sobowidzu wraz z siecią kanalizacji 
sanitarnej w trzech miejscowościach jest największą inwestycją 
w ochronę środowiska w gminie Trąbki Wielkie w ostatnich latach

F
O

T.
 U

G
 T

R
ĄB

K
I 

W
IE

L
K

IE

Zmieniły się budynki Zespołu Placówek Specjalnych 
w Tczewie - docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna, 
drzwi, instalację grzewczą i oświetlenie 
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Szanowni Państwo, 
Drodzy mieszkańcy Powiatu Gdańskiego,

Jesteśmy na półmetku pięcioletniej kadencji 2018-2023. Za nami dwa i pół roku intensywnej pracy oraz wyzwania związane z walką z pandemią COVID-19. 
Jak większość instytucji w kraju, powiat również stanął przed wymogiem nagłej reorganizacji pracy urzędu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 
i klientom. Pomimo tej niespotykanej, kryzysowej sytuacji nadal realizujemy strategię rozwoju naszego powiatu i pracujemy na rzecz mieszkańców.

Owocne partnerstwa z innymi podmiotami, pozyskiwanie środków unijnych oraz wzorowa polityka fi nansowa, spowodowały, że powiat już zrealizował kilka 
dużych inwestycji, które z dumą Państwu prezentujemy. Wierzę, że zrealizowane projekty przyczynią się nie tylko do poprawy życia mieszkańców, ale również 
do zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszaru. 

W naszym powiecie rokrocznie przybywa mieszkańców*. Z myślą o nich rozbudowujemy i modernizujemy obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe 
oraz dbamy o poprawę bezpieczeństwa. Nadal aktywizujemy gospodarkę, dlatego regularnie inwestujemy w infrastrukturę drogową. Remont powiatowych szlaków 
komunikacyjnych obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, chodników, pobocza i budowanie nowych ścieżek pieszo-rowerowych. Tak liczne projekty modernizacyjne 
zawdzięczamy sprawnej współpracy z kierownictwem naszych Gmin. Cieszy mnie,  że obserwujemy coraz więcej inicjatyw społecznych oraz zwiększające się 
poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro.

Przedstawiam Państwu podsumowanie inwestycji zrealizowanych w ciągu dwóch i pół roku, z których jestem najbardziej dumny. Mam nadzieję, że to 
podsumowanie przybliży Państwu aktywne działania samorządu oraz zaprezentuje efekty intensywnej pracy Radnych, Zarządu i Pracowników starostwa.

Stefan Skonieczny
Starosta Gdański

*dane GUS za 2019

W sierpniu 2020 roku roz-

p o c zę t o  r oz b u d owę  S z ko -

ł y Podstawowej Specjalnej 

w  Warczu. To ważne miejsce 

na mapie powiatu, w którym 

doświadczona kadra nauczy-

cieli i wychowawców, realizuje 

program szkoły podstawowej 

promując rozwój talentów i in-

tegrację młodzieży. 

Szkoła w  Warczu, to miejsce 

otwarte na świat i dumne z ak-

tywności swoich uczniów. Działa 

tam między innymi Klub Szkół 

UNICEF. W maju tego roku pod 

hasłem „Powiedz nie stereoty-

pom” szkoła była gospodarzem 

spotkania on-line członków pro-

jektu Erasmus+. 

Bogata oferta programowa za-

pewnia uczniom m.in. naukę języ-

ków w tym języka kaszubskiego, 

basen, liczne zajęcia artystyczne 

oraz udział w konkursach promu-

jących kreatywność. 

Rozbudowa szkoły wymagała 

stworzenia przestrzeni dopa-

sowanej do potrzeb aktywnych 

uczniów i nauczycieli. Nowa część 

składa się z sal przeznaczonych 

do zajęć edukacyjno-terapeutycz-

nych i indywidualnych. 

Powstała  nowa bibl ioteka 

z czytelnią, mini sala gimnastycz-

na oraz pomieszczenia obsłu-

gujące zaplecza, łazienki  i  po-

mieszczenie pomocnicze. Łączna 

powierzchnia użytkowa nowej 

inwestycji  to prawie 500 m 2 

(496,54 m2). Dodatkowo, w obrę-

bie terenu szkoły, planowane jest 

wybudowanie boiska, chodników, 

małej architektury oraz instalacji 

zewnętrznych. 

Koszt  robót  budowlanych 

wynosi ponad 2 miliony złotych 

(2.4 42.586,00 zł) ,  a   odbiór 

budynku nastąpi na przełomie 

czerwca i lipca tego roku.

Dynamicznie rozwijający się 

rynek pracy, generuje potrzebę 

modernizacji sektora edukacji 

zawodowej. Wymiana doświad-

czeń pomiędzy pracodawcami 

a szkołami , wymaga wsparcia 

ze strony samorządów. 

Z tego powodu przystąpiliśmy 

do Projektu Podniesienia Jakości 

Szkolnictwa Zawodowego w Po-

wiecie Gdańskim. Projekt objął 180 

uczniów i 12 nauczycieli z dwóch 

powiatowych szkół zawodowych: 

Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogól-

nokształcących im. M. Raciborskie-

go w Pruszczu Gdańskim i Zespołu 

Szkół Rolniczych Centrum Kształ-

cenia Praktycznego im. M. Rataja 

w Rusocinie. 

Efektem podniesienia jakości 

kształcenia będzie zwiększenie 

zatrudnienia absolwentów powia-

towych szkół zawodowych w no-

woczesnych przedsiębiorstwach 

i sektorze usług. Działania miały 

na celu skorygowanie programu 

nauczania istniejącego zawodu 

technik ekonomista (w  ZSOiO) 

oraz stworzenie nowych kierunków 

w branżach: transport, logistyka 

i motoryzacja takich jak np. tech-

nik logistyk (w ZSOiO), a w branży 

elektronicznej technik mechatronik 

(w ZSR CKP). Ponadto do uczniów 

zaadresowano: staże, praktyki i kur-

sy zawodowe podnoszące kwalifi-

kacje oraz zajęcia z zawodowego 

języka angielskiego i niemieckiego. 

Działania adresowane do na-

uczycieli zawodu obejmują: staże 

realizowane u pracodawców, kursy 

i szkolenia doskonalące, kurs języka 

obcego zawodowego, współpracę 

ze specjalistycznymi ośrodkami 

oraz wyjazdy studyjne do praco-

dawców. Nauczyciele kształcący 

uczniów w zawodach technik lo-

gistyk  i technik mechatronik mają 

możliwość odbycia studiów pody-

plomowych. W ramach podnosze-

nia jakości szkolnictwa zawodowe-

go została powołana Powiatowa 

Sieć Doradztwa Zawodowego, któ-

rej działalność została utrzymana 

również po zakończeniu projektu 

i fi nansowana ze środków własnych 

Powiatu Gdańskiego. 

Wartość projektu to prawie 

1,2 miliona złotych (1 174 400,40 

zł), a  wartość dofinansowania 

w  ramach EFS wynosiła 1 milion 

złotych.

W 2019 roku została ukończo-

na termomodernizacja Domu Po-

mocy Społecznej w Zaskoczynie. 

Był to trzeci i ostatni etap 

projektu, po termomoderniza-

cji budynków należących do 

Zespołu Szkół Ogrodniczych 

i Ogólnokształcących w Pruszczu 

Gdańskim oraz Zespołu Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Rusocinie*. 

„Leśny” to jedyny obiekt w po-

wiecie, który jest domem opieki 

dla prawie stu osób z niepełno-

sprawnością intelektualną lub 

chorych psychicznie-przewlekle. 

DPS w Zaskoczynie świadczy ca-

łodobową opiekę dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb każdego 

mieszkańca. 

Placówka położona jest w ma-

lowniczej i cichej okolicy w środku 

lasu. Potrzeba termomodernizacji 

DPSu wynikała z faktu, iż główny 

budynek wybudowany w latach 

trzydziestych ubiegłego wieku, 

nie spełniał norm technicznych, 

ochrony środowiska i genero-

wał wysokie koszty ogrzewania. 

Z tego powodu została przepro-

wadzona gruntowna moderniza-

cja obejmującą: docieplanie ścian 

zewnętrznych i dachu, wymianę 

okien i parapetów. Dokonano 

gruntownej przebudowy instala-

cji grzewczej, a instalacja elek-

tryczna została dostosowana do 

oszczędnych źródeł oświetlenia. 

Wymieniono grzejniki, sieć rur 

oraz zainstalowano dodatkową 

pompę ciepła do podgrzewania 

wody w okresie letnim. 

Dzięki powyższym ulepsze-

niom w 2020 roku z tytułu ogrze-

wania, zaoszczędzono 95 tysię-

cy złotych w stosunku do 2019 

roku**. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 3,1 miliona (3.132.465,31) 

złotych. 

Na dzień dzisiejszy termomo-

dernizacja obiektu zmniejszyła 

emisję substancji zanieczyszcza-

jących środowisko oraz koszty 

wytwarzania energii, stanowiąc 

dodatkowo wizualnie estetyczną 

całość.

* Termomodernizacja w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Pomorskiego na lata 2014-

2020

**  dane Dom Pomocy Społecznej „Leśny” 

w Zaskoczynie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Fot. ZSR CKP

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Fot. ZSOiO

Pracownia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Rusocinie.  Fot. ZSR CKP

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Warczu

Nowy budynek Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Fot. Wydział Spraw Społecznych /Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

Termomodernizacja Domu Pomocy 
Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

Budynek DPS w Zaskoczynie po termomodernizacji.

Fot. Wydział Spraw Społecznych/Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

teksty: Wydział Spraw Społecznych/

Starostwo Powiatowe 

w Pruszczu Gdańskim
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Gmina Przywidz stawia na Odnawialne Źródła Energii

Od wielu lat Gmina Przywidz jest w czołówce gmin pomorskich w zestawieniu liderów 

podejmujących działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. W 2011 roku zainstalowa-

no 142 instalacje kolektorów solarnych, w tym 6 na obiektach użyteczności publicznej. 

Przeprowadzono termomodernizację wszystkich budynków publicznych, instalując  

w nich 10 pomp ciepła jako podstawowe źródło ogrzewania. 

„Obecnie każdy budynek 
publiczny w Gminie Przywidz 
jest wyposażony w nowo-
czesny, niskoemisyjny system 
grzewczy, jednak nie poprze-
staliśmy na tym. Poszliśmy  
o krok dalej,w tym roku przy 
współpracy  z Energa Oświet-
lenie udało nam się wymie-
nić oświetlenie uliczne z so-
dowego na ledowe w całej 
gminie. Zakończyliśmy także 
montaż 260 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na domach 
naszych mieszkańców oraz 
10 budynkach użyteczności 
publicznej o łącznej mocy 
ponad 1,6 MWp.” – wylicza 

Wójt Gminy Przywidz Marek  
Zimakowski. 

Montaż instalacji fotowoltaicz-
nych  realizowany był w ramach 
projektu „Od Somonina aż po 
Przywidz”, na którego realiza-
cję gmina pozyskała dofinanso-
wanie aż 85-procentowe. 

„Korzyści z realizowanego dzia-
łania jest naprawdę wiele. Dzia-
łamy na rzecz środowiska, ale 
również wpływamy na obniże-
nie własnych kosztów. Rachun-
ki za prąd już po pierwszym 
miesiącu są znacząco niższe” - 
podkreśla Wójt Gminy Przywidz

Na tym jednak Gmina Przywidz 
nie poprzestała. 20 maja 2021 
r. miała miejsce uroczysta inau-
guracja projektu SERENE.  

W ramach projektu Instytut  
Maszyn Przepływowych PAN,  
Gmina Przywidz, Energa  
Operator oraz firma STAY-ON  
wspólnie wypracują roz-
wiązania integrujące różne 
elementy systemu ener-
getycznego.  Podstawowym 
celem projektu SERENE jest 
zapewnienie lokalnym społecz-
nościom jak największej samo-
wystarczalności energetycznej 
w  oparciu o  odnawialne źródła 

energii. Kluczem do sukcesu bę-
dzie sprawna integracja różnych 
nośników energii, takich jak cie-
pło oraz energia elektryczna, 
w  ramach spójnego systemu. 
Projekt obejmie m.in. wypra-
cowanie rozwiązań z  zakresu 
bilansowania wytwarzanej ener-
gii z  zapotrzebowaniem na nią, 
z  wykorzystaniem magazynów 
energii.  Dzięki odpowiedniemu 

opomiarowaniu  poszczególni 
użytkownicy sieci znajdującej 
się na terenie wspólnoty ener-
getycznej będą mogli bardziej 
świadomie i  aktywnie włączyć 
się w  funkcjonowanie systemu 
energetycznego. 

W projekcie SERENE udział bie-
rze 14 europejskich Partnerów. 
W  jego ramach utworzone zo-

staną obszary demonstracyjne 
w  trzech krajach europejskich 
– Danii, Holandii i  w  Polsce 
( jedynie w gminie Przywidz). 
Projekt uzyskał wsparcie UE 
na poziomie ponad 5 mln euro. 
(Projekt finansowany ze środ-
ków programu ramowego Unii 
Europejskiej w  zakresie badań 
naukowych i  innowacji „Hory-
zont 2020”).

Srebrny medal w Mistrzostwach  
Województwa Pomorskiego  
dla SAS Zawisza Przywidz! 

Historyczny sukces Piłkarek Ręcznych SAS Zawisza Przywidz  w kategorii roczni-
ka 2009 oraz młodsze. Dziewczęta z szóstej klasy sportowej SP w Przywidzu zdo-
były tytuł Wicemistrzyń Województwa Pomorskiego w Piłce Ręcznej Dzie-
ci. Podopieczne trenerów Joanny Żabińskiej i Zbigniewa Jakusz-Gostomskiego  
w ostatnim czwartym turnieju finałowym pokonały UKS Banino 11:8 oraz MTS 
Kwidzyn 9:8. Przegrały jedynie po niezwykle wyrównanym boju z Mistrzynia-
mi Województwa Pomorskiego: Siódemką Osowa Gdańsk 8:9.  Zdobywając wice-
mistrzostwo dziewczęta z SAS Zawisza Przywidz osiągnęły największy sukces  
w grach zespołowych w historii wszystkich placówek oświatowych w gminie.

Na zdjęciu od lewej: wiceprezes zarządu Energi Operatora Wiesław Jasiński, właściciel firmy STAY-ON Paweł Grabowski, 

wójt gminy Przywidz Marek Zimakowski, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Jan Kiciński 
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Gmina Kolbudy 
stawia na inwestycje 
i skutecznie sięga  
po zewnętrzne fundusze
Na półmetku kadencji 2018-2023 po stronie sukcesów samorządu Gminy Kolbudy niewątpli-
wie zapisać można wysoką kwotę pozyskanych środków pozabudżetowych. Ta po dwóch i pół 
roku zbliża się do 25 milionów złotych. Dzięki dofinansowaniom w niespotykanej dotąd w gmi-
nie skali możliwa była realizacja wielu inwestycji drogowych, na wykonanie których z utęsknie-
niem czekają mieszkańcy. Od początku bieżącej kadencji do dziś do użytku oddano kilkanaście 
odcinków zmodernizowanych dróg. Mniejsze lub większe zadania inwestycyjne realizowano 
we wszystkich 15 sołectwach Gminy Kolbudy. 

- Obejmując urząd jesienią 2018 roku deklarowałem, że 
chcę łączyć, a nie dzielić – mówi wójt Andrzej Chruści-
cki. – Część moich politycznych przeciwników zarzuca-

ła mi, że skupię się wyłącznie na Kowalach, w których 
mieszkam. Myślę, że przez te dwa i pół roku wspólnie  
z Radą Gminy Kolbudy udowodniliśmy, że zależy nam na 
rozwoju wszystkich sołectw. Efekty naszej pracy widać 
zarówno w Kowalach, jak i innych częściach gminy. Od 
zupełnie obcych ludzi słyszę, że gmina się zmienia na 
lepsze. Niemal na każdym kroku prowadzone są jakieś 
prace inwestycyjne. 

Budowa krytej pływalni w Kolbudach

Największą inwestycją kubaturową w Gminie Kolbudy 
jest w bieżącej kadencji samorządu budowa krytej pły-

walni w Kolbudach. Szacowana na około 18 milionów 
złotych inwestycja, na którą mieszkańcy gminy czekają 
od kilkudziesięciu lat ma zostać oddana do użytku jesie-

nią bieżącego roku.
- Obecnie realizujemy drugi i zarazem ostatni etap bu-

dowy – mówi Andrzej Chruścicki. – Aktualnie trwa mon-

taż skomplikowanych instalacji technologii basenowej. 

Modernizacje gminnych dróg

Nie sposób nie zauważyć, że priorytetem w realizacji 
samorządowych przedsięwzięć jest budowa nowych 
dróg. Aktualnie w Gminie Kolbudy równolegle toczy 
się aż sześć inwestycji polegających na gruntownej mo-

dernizacji lokalnych ulic. Lada moment rozpocznie się 
kolejna przebudowa układu komunikacyjnego. 

- Przed rozpoczęciem lata chcemy oddać do użytku uli-
cę Adama Ważnego i przyległą do niej ulicę Skrzatów 

– wyjaśnia wójt Andrzej Chruścicki. – To drogi prowa-

dzące do przystani żeglarskiej stanowiącej wizytówkę 
naszej gminy i samych Kolbud. To wstyd, że przez tyle 
lat nasi mieszkańcy, ale również przyjezdni z Trójmiasta, 
docierali nad nasze piękne jezioro po nierównych, spę-

kanych, betonowych płytach. To samo dotyczyło cmen-

tarza parafialnego w Lublewie Gdańskim, do którego 
dojazd wiódł betonową, najeżoną prętami zbrojenio-

wymi nawierzchnią, na której można było uszkodzić po-

jazd. Dzięki skutecznie pozyskiwanym środkom możemy 
to wreszcie sukcesywnie zmieniać. Niestety nie jesteśmy 
w stanie zrealizować wszystkich potrzeb od razu.
Samorząd wykonuje aktualnie inwestycje drogowe 
również w miejscowościach Otomin i Babidół, które-

go mieszkańcy od kilkudziesięciu lat marzyli o równej, 
bezpiecznej drodze. Dziś, dzięki modernizacji dwóch 
głównych ulic w sołectwie krajobraz wsi i komfort jazdy 
zmienia się diametralnie.
- Większość z naszych inwestycji drogowych uzyskała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli 
programów realizowanych przez rząd – mówi wójt An-

drzej Chruścicki. – Otrzymujemy jednak również dota-

cje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego. Przykładem jest budowa ulicy Fiołkowej, która 
połączy sołectwo Czapielsk z Kolbudami i stanowić bę-

dzie ważną alternatywę na wypadek nieprzewidzianych 
zdarzeń na drodze wojewódzkiej 221. 

To jedynie aktualnie toczące się inwestycje drogowe. 
Od listopada 2018 roku do  końca 2020 roku do użytku 
oddawano zmodernizowane ulice m.in. w sołectwach 
Kolbudy, Bielkówko, Lisewiec, Ostróżki czy Jankowo 
Gdańskie, gdzie gruntownej przebudowie poddano 
znaczną część układu drogowego wsi. 
- Chociaż półmetek kadencji zamykamy z kilkunastoma 
inwestycjami drogowymi mamy na uwadze fakt, że lista 
potrzeb wciąż jest długa – mówi wójt Andrzej Chruści-
cki. – Liczba mieszkańców systematycznie się zwiększa, 
powstają nowe osiedla. Wykonujemy jednak projekty, 
składamy wnioski gdzie się tylko da i aplikujemy o ko-

lejne środki, które pozwalają nam modernizować stare 
i budować nowe drogi. 

Nowe lampy i oświetlenie ciągu pieszego

Ważną inwestycją z punktu widzenia mieszkańców jest 
realizowany aktualnie montaż dodatkowego oświetle-

nia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego z Kolbud do Ko-

wal. Obecnie dobiega końca podłączanie lamp na od-

cinkach, które dotąd wieczorową porą tonęły w mroku. 
Trwa również montaż nowych słupów oświetleniowych 
i wymiana starych opraw na wielu innych ulicach gminy 
Kolbudy. 
- Dzięki zawartemu przez nasz samorząd porozumieniu 
ze spółką Energa Oświetlenie w samym tylko roku 2020 

zamontowaliśmy 166 nowych ledowych lamp, które 
świecą bardziej przyjaznym dla oka światłem i w mniej-
szym stopniu obciążają gminny rachunek za energię 
elektryczną – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Wymie-

niliśmy też około 700 starych opraw na istniejących słu-

pach. Nie zapominamy również o doświetlaniu przejść 
dla pieszych na drodze wojewódzkiej 221, co znacznie 
poprawia bezpieczeństwo.

Rekordowe kwoty pozyskanych środków  
pozabudżetowych i redukcja zadłużenia

Jednym z największych i zarazem najważniejszych 
osiągnięć samorządu na półmetku kadencji jest sku-

teczne aplikowanie o zewnętrzne środki umożliwiające 
realizację tak wielu inwestycji. W latach 2019 – 2020  
z funduszy pozabudżetowych pozyskano łącznie około 
25 milionów złotych.
- Patrząc na kwoty pozyskiwane w latach wcześniej-
szych możemy być naprawdę zadowoleni – mówi wójt 

Andrzej Chruścicki. – Mamy dobre pomysły, projekty  
i nasze wnioski są wysoko oceniane przez podmioty 
przyznające dotacje. To w dużej mierze zasługa pra-

cowników urzędu. 
Warto odnotować, że bieżąca kadencja, to również 
czas redukcji zadłużenia gminy. Od 2018 roku, dzięki 
czynionym oszczędnościom i pozyskiwanym środkom 
zewnętrznym kwota zobowiązań gminy systematycznie 
topnieje.
- Gdy obejmowałem fotel Wójta Gminy Kolbudy w roku 
2018 zapisana w projekcie budżetu kwota zadłużenia 
gminy wynosiła 43,3 mln złotych – mówi wójt Andrzej 

Chruścicki. – Dzięki podjętym wówczas działaniom 
naprawczym udało się nam sporo zaoszczędzić, a rok 
2019 zamknęliśmy ostatecznie z długiem na poziomie  
32,5 mln zł. Również w roku 2020, który z uwagi na ko-

ronawirusa był szczególny, udało nam się zredukować 
zadłużenie schodząc poniżej bariery 30 mln zł. Doko-

naliśmy tego mimo niższych o około 3 miliony złotych 
wpływów z tytułu podatków PIT i CIT.

Inwestycje w infrastrukturę oświatową

Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców gminy spra-

wia, że w swoich planach inwestycyjnych samorząd nie 
może zapominać o najmłodszych. W bieżącej kaden-

cji, wraz z Miastem Gdańsk i Gminą Pruszcz Gdański, 
dokończono budowę pierwszej w Polsce, realizowanej 
wspólnie przez trzy samorządy, Szkoły Podstawowej  
w Kowalach. Oddano do użytku nowoczesną halę spor-
tową, kuchnię ze stołówką oraz kompleks boisk przy 
obiekcie.
We wrześniu 2020 roku działalność zainaugurowało 
natomiast nowoczesne, publiczne przedszkole w Kowa-

lach, z miejscami dla stu maluchów. Placówkę zlokalizo-

wano na parterze jednego z nowych budynków miesz-

kalnych wybudowanych przez dewelopera. Wkrótce 
duża modernizacja natomiast czeka szkołę w Bielków-

ku. Samorząd ogłosił już przetarg na rozbudowę tam-

tejszego Zespołu Kształcenia i Wychowania, który zyska 
dodatkowe pomieszczenia oraz nową halę sportową.
- Liczba miejsc w przedszkolach i szkołach jest ciągle 
niewystarczająca – mówi wójt Andrzej Chruścicki.  
– Z problemem tym borykają się wszystkie samorządy. 
Szczególnie trudna sytuacja jest zwłaszcza w najwięk-

szych miejscowościach, jak Kowale czy Kolbudy. Stale 
szukamy więc nowych, skutecznych i przystępnych ce-

nowo rozwiązań, które pomogłyby nam zwiększać licz-

bę miejsc w placówkach. 

Doposażanie placów zabaw i terenów  
rekreacyjnych

Gmina stara się również inwestować w modernizację  
i uzupełnianie w dodatkowe sprzęty placów zabaw dla 
maluchów. 
- Piękny teren rekreacyjny mamy w Kolbudach, ale chcie-

libyśmy, aby dzieci w każdym sołectwie miały miejsce do 
bezpiecznej zabawy – mówi wójt. – Nie zapominamy też 
o sprzęcie do ćwiczeń służącym starszym mieszkańcom. 
W ostatnich miesiącach rozbudowano i odnowiono 
plac zabaw przy ul. Pilotów w Kowalach, gdzie oprócz 
nowych ścieżek, ławek czy grillowej wiaty pojawiły 
się zabawki dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.  
W wyposażeniu placu zabaw pomogło stowarzyszenie 
Akademia Piłkarska Kowale, które pozyskało zewnętrz-

ne dofinansowanie. O nowy sprzęt do zabaw i rekreacji 
wzbogaciły się też m.in. Bąkowo, Pręgowo czy Lisewiec.

Kluby dla Seniorów i transport  
dla osób z ograniczoną sprawnością

Znaczną część mieszkańców gminy stanowią również 
osoby starsze. Z myślą o nich uruchomiono dwa Kluby 
Senior + w Kolbudach i Kowalach. Koło Seniora działa 
natomiast w Lisewcu. 
- Myślę, że najstarsi mieszkańcy gminy nie mogą narze-

kać na brak zajęć – mówi Andrzej Chruścicki. – Dedyko-

wana tej grupie wiekowej oferta jest naprawdę cieka-

wa. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Z myślą o seniorach, a także o osobach mających trud-

ności w poruszaniu się uruchomiono właśnie nową 
usługę „door to door” umożliwiającą darmowy trans-

port mieszkańcom, którzy mają trudności w samo-

dzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograni-
czoną sprawność. Usługa została dofinansowana przez  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych.

Dobra współpraca z Radą Gminy Kolbudy

- Myślę, że ostatnie dwa i pół roku dla Gminy Kolbu-

dy to czas prosperity – podsumowuje wójt Andrzej 
Chruścicki. – Wspólnie z Radą Gminy Kolbudy dobrze 
przepracowaliśmy ten okres. Przy okazji chciałbym 
podziękować radnym za dobrą współpracę. W najważ-

niejszych dla mieszkańców sprawach mówimy jednym 
głosem. Efektem tego są liczne inwestycje realizowane 
w naszej gminie. 

Pierwszy w historii Budżet Obywatelski
Na zakończenie warto podkreślić, że jeszcze w czerwcu 
rozpocznie się nabór wniosków do pierwszego w hi-
storii Gminy Kolbudy Budżetu Obywatelskiego. O jego 
utworzenie zabiegała spora grupa mieszkańców.
- Do tej pory często mówiło się o Budżecie Obywa-

telskim, ale brakowało konkretnych decyzji – mówi 

Andrzej Chruścicki. – Właśnie to zmieniamy i dajemy 
naszym mieszkańcom ważne narzędzie partycypacji 
społecznej umożliwiające podejmowanie decyzji w za-

kresie inwestycji w poszczególnych miejscowościach.
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Odżywianie 
Martyna Jaros, Agata Orzełowska 
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Ser twarogowy to smaczny, po-
żywny i niedrogi produkt mlecz-
ny, który można jeść jako doda-
tek do kanapek, naleśników 
i omletów, również w postaci pa-
sty. To także główny składnik 
popularnego ciasta – sernika. 
Jest lekko kwaśny i stosunkowo 
neutralny w smaku, dzięki cze-
mu znajduje wiele zastosowań 
w kuchni. 

T
waróg jest prze-
tworem mlecz-
nym zaliczanym 
do grupy serów 
świeżych, czyli 
niepoddanych 

dojrzewaniu. Ma biały lub 
kremowy kolor i zbitą, grud-
kowatą lub gładką konsysten-
cję. Jego strukturę tworzy 
ścięte białko mleka – kazeina, 
nie zawiera jednak cennych 
białek serwatkowych, m.in. 
laktoglobulin i albumin. To 
właśnie cecha, która odróżnia 
go od innych rodzajów sera. 

Jak powstaje biały ser? 
Twaróg wytwarzany jest z pa-
steryzowanego mleka kro-
wiego zaszczepionego kon-
kretnymi szczepami bakterii 

mlekowych i/lub z dodatkiem 
podpuszczki (renniny), en-
zymu trawiennego pochodze-
nia zwierzęcego, rzadziej mi-
krobiologicznego. Do wytwo-
rzenia 1 kilograma sera po-
trzeba ok. 10 litrów białego na-
poju. 

Fermentując cukier 
mleczny, bakterie powodują 
jego zakwaszenie i ścięcie 
białek, co prowadzi do po-
wstania skrzepu. Skrzep kroi 
się do uzyskania pożądanej 
konsystencji i odciska jego 
ziarna z wydzieleniem wyso-
kowapniowej serwatki, a ma-
sę formuje w kostki lub klin-
ki. Za sery białe uważa się 
również te poddane obróbce 
mechanicznej i z dodatkiem 
składników mlecznych, tj. 
ziarniste i homogenizowane. 

Ile kalorii ma twaróg? 
Kaloryczność białego se-

ra zależy od zawartości tłusz-
czu, a tę warunkuje poziom 
tego składnika w mleku uży-
tym do jego produkcji. Naj-
mniej energii zapewnia twa-
róg chudy, ale z punktu wi-
dzenia wartości odżywczej 
najlepiej wypada twaróg pół-
tłusty – i właśnie ten rodzaj 
warto wybierać najczęściej. 

Wartość odżywcza róż-
nych rodzajów twarogu 
kształtuje się następująco: 

a chudy – do 1 proc. tłuszczu 
i 90 kcal, 19 g białka, 3,7 g wę-
glowodanów, 
a półtłusty – ok. 4 proc. tłusz-
czu i 115 kcal, 16 g białka, 3,7 g 
węglowodanów, 
a tłusty – ok. 8 proc. tłuszczu 
i 147 kcal, 15 g białka, 3,7 g wę-
glowodanów, 
a wiejski – ok. 12 proc. tłusz-
czu i 184 kcal, 15 g białka, 3 g 
węglowodanów, 
a śmietankowy – ok. 16 proc. 
tłuszczu, 222 kcal, 15 g białka, 
3 g węglowodanów. 

Biały ser ma niski indeks 
glikemiczny (IG 30), więc bez 
obaw mogą spożywać go oso-
by z insulinoopornością i cu-
krzycą. Jako produkt wysoko-
białkowy wpływa korzystnie 
na glikemię po zawierającym 
go posiłku, spowalniając 
wzrost poziomu cukru we 
krwi. Ponieważ jest jednocze-
śnie ciężkostrawny, zapewnia 
długotrwałą sytość. 

Zawartość laktozy 
Choć twaróg zawiera węglo-
wodany, ich obecność wynika 
wyłącznie z ich występowania 
w mleku. Cukrem mlecznym 
jest laktoza, która u osób z jej 
nietolerancją może powodo-
wać dolegliwości gastryczne, 
takie jak wzdęcia, bóle brzu-
cha i biegunki. Małe porcje 
białego sera mogą być jednak 

bezpieczne dla niektórych 
osób z tym schorzeniem, po-
nieważ zawartość laktozy jest 
niska. Tolerowana dawka to 
zazwyczaj ok. 5 gramów, co 
odpowiada ok. 135 g pro-
duktu. W sprzedaży są też do-
stępne sery bez laktozy. 

Czy warto go jeść? 
Twaróg zapewnia pokaźne 
ilości białka, a przy tym po-
dobne, co produkty mięsne. 
Należy jednak pamiętać, że 
nie jest ono tak wartościowe, 
jak białko pełnego mleka, 
a więc zawierające też białka 
z serwatki. Razem z serwatką 
tracona jest ponadto spora 
część cennego wapnia, przez 
co klasyczny biały ser nie sta-
nowi jego dobrego źródła. Por-
cja 100 g dostarcza jedynie ok. 
94 mg tego pierwiastka, pod-
czas gdy taka sama porcja jo-
gurtu to 170 mg. 

Twaróg zapewnia jednak 
pewne ilości potasu, cynku 
i witaminy B12, a także in-
nych wit. z grupy B, ten tłusty 
stanowi też źródło witamin 
A i D. Dobrze ukwaszony pro-
dukt jest źródłem korzyst-
nych bakterii mlekowych. 

Jedzony regularnie, choć 
najlepiej nie codziennie, biały 
ser uzupełnia poziom białka 
w diecie i przedłuża odczu-
wanie sytości po jedzeniu, 
przez co stanowi popularny 
składnik nie tylko pożyw-
nych śniadań, ale też wspiera-
jących odchudzanie kolacji. 

Przepis na ser domowy 
Twarożek można zrobić 
w domu ze zsiadłego mleka, 
najlepiej przygotowanego sa-
modzielnie z mleka niepaste-
ryzowanego albo poddanego 
mikrofiltracji. Warto zastoso-
wać przy tym starter, gotowy 
lub w postaci porcji zsiadłego 
już mleka czy kawałka praw-
dziwego razowca. 

Kwaśne mleko podgrze-
wa się na małym ogniu 
do uzyskania skrzepu, co uła-
twia dodatek soku z cytryny. 
Następnie skrzep osącza się 
na chuście serowarskiej lub 
gazie i studzi. Pozostałą ser-
watkę można użyć do zakwa-
szenia zupy lub zmiksować 
z półtłustym twarogiem, by 
otrzymać bardziej wartościo-
wy serek homogenizowany.

Twaróg obfituje w białko, ale wbrew przekonaniom nie jest dobrym źródłem  
wapnia. Ma go najmniej spośród wszystkich przetworów mlecznych

Czy warto jeść biały ser?  
Właściwości odżywcze 

twarogu z krowiego mleka

Ser twarogowy to wygodny składnik kulinarny
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Co zamiast białego sera? Sprawdź, 
jakimi produktami można zastąpić 
nadmiar twarogu w diecie!

KTO NIE POWINIEN JEŚĆ 

TWAROGU? 

Tak, jak innych przetwo-
rów mlecznych, twarogu 

nie powinny spożywać 
osoby uczulone na białka 
mleka oraz te, które źle 

tolerują nawet małe por-
cje laktozy. Warto też 

pamiętać, że pełne mleko 
to białka albuminowe 

i kazeinowe, natomiast 
twaróg to głównie kaze-

ina o kwasotwórczym 
działaniu w organizmie. 

Do zobojętniania powsta-
jących kwasów organizm 
zużywa wapń i inne pier-
wiastki zasadotwórcze, 
m.in. potas i magnez. 

Wysokie spożycie białego 
sera może więc zubażać 
organizm w te składniki.

WARTO WIEDZIEĆ

POLECAMY
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TWARÓG Z SERWATKI 

Jest trudniej dostępny niż 
zwykły twaróg, Ale warto 
go poszukać. Powstaje 
z serwatki, części mleka 
o wysokiej zawartości wap-
nia i magnezu. Zawiera bar-
dziej wartościowe, łatwiej 
strawne białka niż kazeina: 
albuminy, laktoglobuliny 
i związki stymulujące układ 
odpornościowy. 
 
RICOTTA 
To tzw. ser zwarowy, który 
powstaje poprzez podgrza-
nie serwatki – jej białka sta-
nowią więc bazę produktu. 
Obfitują w aminokwasy roz-
gałęzione: niezbędny skład-
nik budulcowy mięśni, któ-
rego zawartość wpływa 
na jego wartość biologiczną 
białka. Ma delikatny, lekko 
słodkawy smak. 
 
FETA 

Podobnie jak twaróg, feta 
należy do serów świeżych, 
ma jednak nie tylko kwaśny, 
ale też słony smak. 
Prawdziwa feta ma odmien-
ną konsystencję od innych 
serów solankowych, powin-
na się kruszyć i być dość 
sprężysta, podczas gdy tań-
sze produkty można rozsma-
rować lub rozpuścić w sosie. 
 
 
MASCARPONE 

Powstaje ze śmietany bez jej 
ukwaszania – ma więc kre-
mowy, słodki smak i aksa-
mitną konsystencję. Zastąpi 
twaróg homogenizowany 
i serki kremowe w deserach 
i sosach, podbijając ich 
smak, jest jednak bardzo 
kaloryczny – ma 40-45 proc. 
tłuszczu i dostarcza ok. 400 
kcal w porcji 100 g. 
 
MIĘKKI SER KOZI 

Sery z mleka koziego mają 
wyjątkowe walory smakowe 
i często bywają dobrze tole-
rowane przez osoby nad-
wrażliwe na mleko krowie. 
Choć we Francji, kraju serów, 
nie ma twarogu takiego jak 
nasz, popularny i dostępny 
również w Polsce jest bi ały, 
słonawy i kremowy serek 
kozi „chevre”. 
 

TOFU 

Najlepszy roślinny zamien-
nik twarogu, zwłaszcza 
przy wyborze miękkiego tofu 
w zalewie solankowej. Ma 
aksamitną konsystencję 
i neutralny smak, a w połą-
czeniu z solą i sokiem 
z cytryny, i np. szczypior-
kiem i przyprawami zmieni 
się w pyszną pastę. To także 
baza zdrowego sernika.
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 800-472-852, 58 300 32 16 i zapłać kartą kredytową
Przez internet: ibo.polskapress.pl
W Biurze Ogłoszeń: Pruszcz Gdański, ul. Chopina 2, Starogard Gdański, ul. Gimnazjalna 1, Tczew, ul. Obrońców  Westerplatte 28

Nieruchomości

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

 JEDNOPOKOJOWE 

  KUPIĘ  kawalerkę lub mieszkanie 2 
-pok.do remontu, 609-499-555. 

 INNE 

  KUPIĘ  za gotówkę mieszkanie, dom - 
do remontu, zadłużone, pospadkowe, 
udziały tel 509-271-812 

 SKUP  nieruchomości za gotówkę.
Trójmiasto i okolice 572-485-529

 DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM 

 BUDOWLANA 

  BOBOWO,  1,24 ha, teren podmokły, 
zalesiony, 30-letnie olchy. Pozwolenie 
na budowę siedliska, 200 m do drogi 
wojewódzkiej 222, 10 min. do A1, 
30 min. do Gdańska, 10 min. do 
wschodniej części Borów Tucholskich. 
Cicha piękna okolica. Cena 4,50 zł/m2, 
512-647-493 

  BOBOWO,  działka 1000 m2 pod 
budowę siedliska. 150 m do drogi 
wojewódzkiej 222, 10 min. do A1, 
30 min. do Gdańska, 10 min. do 
wschodniej ściany Borów Tucholskich. 
Cicha piękna okolica. Cena 55 tys. zł., 
512-647-493 

 PRZEMYSŁOWA 

  DZIAŁKA  5ha-zagorze35.pl,, 
691-607-227 

 GARAŻE 

  GARAŻE  blaszane, drewnopodobne, 
698-230-205, blaszanygaraz.com 

 SKUP  nieruchomości za gotówkę.
Trójmiasto i okolice 572-485-529

 POŚREDNICTWO 

  POSZUKUJEMY  działkę inwestycyjną 
pod MW oraz kamienicę 793-747-447 

Handlowe

 KOLEKCJONERSTWO, SZTUKA 

 ZNACZKI  KOLEKCJE POLSKIE 
ZAGRANICZNE KUPIE NAWET ZA 
50tys.zł i Wiecej tel.603-441-081

 MASZYNY URZĄDZENIA 

  KUPIĘ  DYMA 8 lub części tel. 
663-736-110 

  KUPIĘ  koparkę lub minikoparkę, 
609-499-555. 

  KUPIĘ  wiertarkę stołową, kowadło, 
tel. 577-075-312. 

  TOKARKĘ  stołową kupię: 535-455-146 

 MATERIAŁY BUDOWLANE 

  OKNA  i drzwi na wymiar: PCV, alu, 
drewno - firmy DRUTEX. Okno 1465 
x 1435 R+RU, cena 365 zł netto. Tel. 
509-023-749 

  RYNNY  najtaniej, 507-308-660 

Motoryzacja

 SAMOCHODY OSOBOWE- KUPIĘ 

  ABA  auta całe, uszkodzone 
kupię zaniedbane powypadkowe. 
Najlepiej płacimy, całe pomorskie 
514-514-610 

    

 ZNACZKI  KOLEKCJE POLSKIE 
ZAGRANICZNE KUPIE NAWET ZA 
50tys.zł i Wiecej tel.603-441-081

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  KREDYT  50 tys. rata 545 zł RRSO 
8,3%. Tel. 730 809 809 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  EKSPORTOWA  Spółka Eurokomfort 
zatrudni murarzy i cieśli. Praca: 
Niemcy (10-12 Euro/h) 690-133-042 

  ELEKTRYK/  Pomocnik Elektryka- 
praca od zaraz/ NIEMCY. Cert. 20983. 
Tel. 774010561. +48 662 012 789. 

Elektryków z uprawnieniami, na 
własnej działalności. Budowy 
w Niemczech. Tel. 601-282-217, 
e-mail: stelektro@int.pl

  FERMA  bydła mlecznego zatrudni. 
Wojanowo koło Pruszcza Gdańskiego 
- 1000m od LPP. Praca zmianowa, 
doświadczenie nie wymagane, kobiety 
mile widziane, bez mieszkania. Płaca 
w sumie 30 zł brutto za godzinę, 
około 225h/miesiąc. tel. kontaktowy: 
694491943- dzwonić do14.00. 

  MALOWANIE,  szpachlowanie, tynki - 
praca od zaraz/ NIEMCY. Cert. 20983. 
Tel. 774270543, +48 662 187 368. 

  MALOWANIE/TAPETOWANIE/
OCIEPLENIA  - Niemcy. Darmowa 
kwatera + auto. Tel: 784 632 506, 
668 906 836. 

  NIEMCY-  murarze, cieśle, malarze, 
spawacze, elektrycy 601-218-955 

  OPIEKUNKI  do Niemiec okazja !
do 1800 euro/mies. 730 49 77 71 

  PRACOWNIKÓW  do sortowania 
warzyw i owoców w Holandii, kontakt: 
+31 614955112, +31 614752408 

  PRACOWNIKÓW  do sortowania 
warzyw i owoców w Holandii, kontakt: 
+31 614955112, +31 614752408 

  ŚLUSARZ/  spawacz - praca od zaraz/ 
NIEMCY - tel. 774010561, 774260543. 
Cert. 20983 

  TAPETOWANIE  / Ocieplenia 
/ Malowanie - tel. 774010561, 
+48 662 187 368. Cert. 20983 

  ŻEGLARZY  jachtowych, sterników, 
instruktorów żeglarstwa, 502-655-522 

Zdrowie

 GINEKOLOGIA 

  A-Z  ginekolog bezpiecznie, 
skutecznie, farmakologicznie, tel. 
731-915-820 

Usługi

 AGD RTV FOTO 

  AGD  lodówki, zmywarki, pralki, 58/ 
302 0006, 58/554 22 02, 58/664 48 35, 
501103397 

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  A  do Z awarie dach, blacha, 
kominy, papy, rynny, malowanie tel. 
517-744-487 

  A  do Z awarie elektr. zabezp. tablice, 
oświetl. remonty, przewody 504372096 

Aranżacje wnętrz, remonty, 
kafelkowanie, hydraulika, tel. 
503-119-018

  CYKLINOWANIE  - www.bezpylowo.pl, 
tel. 514-259-070 

  MALOWANIE  dachów788-016-988 

 INSTALACYJNE 

  INSTALACJE  fotowoltaiczne, 
sprzedaż, montaż. Najlepsze ceny - 
798 651 220 

 OGRODNICZE 

  SIATKI  Ogrodzeniowe TANIO, 
507-308-660 

 INNE 

  DETEKTYW-LICENCJA  
601-692-992 

    

Turystyka

 KRAJ 

 GÓRY 

Beskidy 7 dni od 600zł z 30% 
dofi dla emer/rent, zaszczep. 
Po covid-19 Możliwy dowóz 
501642492

 JEZIORA 

  O.W.  k.Gniezna-Wczasy, 
502-382-135 614245736 www.
jankowodolne.com.pl 

 MORZA 

  DZWIRZYNOMORZE.PL,  605-905-969 

  GRZYBOWO  k.Kołobrzegu, wczasy 
V - 75 zł, VI i IX - 80 zł, VII-VIII - 90 zł, 
z wyżywieniem, pokoje TV, internet, 
łazienka: 519-720-659, 609-381-140. 

  KOLOBRZEGDOMKI.PL,  512-268-595 

  KOŁOBRZEG  blisko morza! 511337308 

  USTRONIE  Morskie, Pensjonat DANA, 
maj - czerwiec, doba z wyżywieniem 
od 84 zł/os, 94\351-54-86, 601-585-510 
www.danaustronie.pl 

Rolnicze

 MASZYNY ROLNICZE 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne. Tel. 535135507. 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne. Tel. 535135507. 

 ZWIERZĘTA HODOWLANE 

  SPRZEDAŻ  kur rocznych oraz kurek 
odhodowanych, tel. 785-188-999 

Matrymonialne

  BIURO  "Serduszka Dwa" 883783782 

Różne

Garaże blaszane, konkurencyjne 
ceny, 59\833-45-36, 660-385-917, 
605-286-058

  STARE  książki- skup 881-934-948 

Starogard Gdański 

Pierwszy etap plebiscytu Oso-
bowość Roku 2020 już za nami. 
Czytelnicy docenili aktywnych 
i zaangażowanych mieszkań-
ców powiatu starogardzkiego. 
Przedstawiamy zwycięzców.  
Przypominamy też, że rozpo-
czął się wojewódzki finał nasze-
go plebiscytu.  

W kategorii Działalność spo-
łeczna i charytatywna tytuł 
zdobył starogardzki przedsię-
biorca Adam Kowalczyk. Poli-
tyka, samorządność i społecz-

ność lokalna to kolejna katego-
ria naszego plebiscytu. Głosami 
Czytelników tytuł Osobowości 
Roku 2020 zdobyła Beata 
Odziemkowska-Pielecka, pre-
zes Kancelarii Doradców Praw-
nych i Inwestycyjnych Fact sp. 
z o.o., Starogard Gdański. Oso-
bowość Roku wybieraliśmy 
także w kategorii Kultura. Tytuł 
otrzymała Dorota Piechowska, 
regionalistka, aktywna entu-
zjastka Kociewia z Mirotek. Nasi 
Czytelnicy docenili także pracę 
i przedsiębiorczość w kategorii 
Biznes. Tytuł otrzymał Andrzej 
Kuchtyk prezes Zarządu Dekpol 
Steel sp. z o.o z  Pinczyna 

Laureaci nie tylko zdobyli ty-
tuły Osobowość Roku 2020, lecz 
także, zachowując zdobyte 
głosy, awansowali do wojewódz-
kiego finału akcji, w którym zo-

staną przyznane tytuły Osobo-
wość Roku Pomorza 2020.  

Wojewódzki finał rozpocz-
nie się w poniedziałek, 31 maja. 
Tego dnia w głównym wydaniu 
ukaże się 4-stronicowa wkład -
ka z wszystkimi zwycięzcami 
powiatowymi, którzy powalczą 
w finale wojewódzkim. Głoso-
wanie potrwa do wtorku, 8 
czerwca.  

Laureaci z naszego woje-
wództwa będą mieli także 
szansę na zdobycie wyróżnień 
w skali całej Polski. W tym roku 
plebiscyt jest prowadzony jed-
nocześnie we wszystkich woje-
wództwach w kraju. Zwycięzcy 
z każdego regionu wezmą 
udział w ogólnopolskim finale, 
w którym powalczą o tytuły 
Osobowość Roku Polski 2020 
w każdej kategorii. 

Znamy powiatowych 
zwycięzców!

Kinga Furtak 

kinga.furtak@polskapress.pl

AUTOPROMOCJA 0010125913

pakiet 
3 książek za

Księgarnia Dziennika Bałtyckiego poleca

20zł
Na stronach każdego z trzech 
tomów można znaleźć 
dziesiątki przepisów na tanie 
dania gwarantujące zdrowie 
i dobre samopoczucie.

Książki do nabycia w księgarni Dziennika Bałtyckiego  

Możesz też zadzwonić pod nr tel. 502 499 054

Kliknij i kup          www.ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

REKLAMA 0010159167

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GD.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Starogard Gdański uchwał:

- Nr XXX/350/2021 z dnia 25 marca 2021 r. oraz 

- Nr XXXI/364/2021 z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla wsi Koteże dla wybranych fragmentów wsi - zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwał - oraz 

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu, w ramach 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w siedzibie Urzędu 

Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, w formie pisemnej, ustnie do pro-

tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

na adres e-mailowy urzad@ugstarogard.pl, w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-

czenie nieruchomości, której dotyczy. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 

Gminy Starogard Gdański.
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Express Powiatu Starogardzkiego

Jesteś młodym, zdolnym, 
utalentowanym, myślącym 
kreatywnie, ciekawym 
świata i chłonnym wiedzy 
mieszkańcem powiatu sta-
rogardzkiego? Dołącz do 
programu „Zdolni z Pomo-
rza – powiat starogardzki”.  

Projekt przeznaczony 
jest dla uczniów ze szcze-
gólnymi predyspozycjami 
w zakresie matematyki, 
fizyki, informatyki, biologii, 
chemii oraz kompetencji 
społecznych.  Zapraszamy 

absolwentów VI i VII klasy 
szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2020/2021. Głów-
nym celem przedsięwzięcia 
jest zagwarantowanie ucz-
niom odpowiedniego wspar-
cia rozwoju za pomocą diag-
nozy uzdolnień. W ramach 
projektu możliwe są formy 
wsparcia takie jak zajęcia 
pozalekcyjne, kółka olimpij-
skie, spotkania akademickie, 
obozy, konferencje naukowe, 
warsztaty psychologiczne, 
stypendia oraz wiele innych. 
Jeśli chcesz poszerzać swoją 

wiedzę, umiejętności i kom-
petencje śpiesz się - liczba 
miejsc w projekcie jest ogra-
niczona.

Dokumenty są dostępne 
na stronach:

- Powiat Starogardzki: 
http://powiatstarogard.pl/pl

- Poradnia Psychologicz-
no - Pedagogiczna w Staro-
gardzie Gdańskim: http://
pppstarogard.pl/ 

- I Liceum Ogólno-
kształcące w Starogardzie 
Gdańskim: http://www.
lo.internetdsl.pl/?cat=4

Dokument ten wyznacza 
Obszary Strategicznej Inter-
wencji, do których należy 9 
Miejskich Obszarów Funkcjo-
nalnych, w tym Miejski Obszar 
Funkcjonalny Starogardu 
Gdańskiego (w skrócie MOF). 
Określone w Strategii MOF-y 
tworzą listę potencjalnych 
obszarów do objęcia me-
chanizmem Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
w ramach programu Fundu-
sze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027. 

Właśnie odbyło się pierw-
sze spotkanie poświęcone 

funkcjonowaniu MOF i mecha-
nizmu ZIT w kolejnej perspek-
tywie finansowej. Podczas 
dyskusji z przedstawicielami 
samorządów:  Miasta Staro-
gard Gdański, Gminy Staro-
gard Gdański, Gminy Bobowo 
oraz Powiatu Starogardzkiego, 
była mowa o podjęciu współ-
pracy w ramach mechanizmu 
ZIT, wstępnej formule organi-
zacyjno-prawnej współpracy 
w ramach mechanizmu ZIT,  
strategii ponadlokalnej, która 
jest wymagana jako podstawa 
prawna dla uruchomienia 
współpracy w ramach ZIT, 

a także zagadnieniach tema-
tycznych, które uznawane są 
za priorytetowe pola współ-
pracy w ramach mechanizmu 
ZIT. 

- Wielu z nas nie wie, że 
pozyskiwanie funduszy unij-
nych to żmudny i długotrwały 
proces, w którym bardzo 
ważna jest współpraca. Żeby 
móc skuteczniej konkurować 
o Fundusze Europejskie, kolej-
ny raz łączymy siły. Podobnie 
jak w poprzednio, jestem prze-
konany, że nasza współpraca 
będzie skuteczna – podkreśla 
wicestarosta Patryk Gabriel. 

Remont Lubichowskiej na finiszu

Współpraca na kolejne lata
Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.  
Co to oznacza dla nas? 

Właśnie odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone funkcjonowaniu MOF. 

Już w połowie czerwca do użytku zostanie oddana 
wyremontowana ulica Lubichowska na odcinku od ronda 
Łupaszki do wjazdu do Star-Wik. 

Dobra wiadomość dla 
wszystkich kierowców - 
w połowie czerwca, czyli 
zgodnie z planem, dojdzie 
do zakończenia prac remon-
towych na blisko kilometro-
wym odcinku ul. Lubichow-
skiej (od ronda Łupaszki do 
wjazdu do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Star-Wik). 

Postępowi robót przyjrzał się 
starosta Kazimierz Chyła wraz 
z wicestarostą Patrykiem 
Gabrielem oraz członkiem 
Zarządu Powiatu Wioletą 
Strzemkowską-Konkolewską, 
a także Dariuszem Kurzyń-
skim, dyrektorem Powiato-
wego Zarządu Dróg, który 
z ramienia Powiatu nadzoruje 
inwestycje. 

- Jednym z prioryte-
tów w tej kadencji naszego 
samorządu są inwestycje 
drogowe, dlatego staramy się 
realizować ich jak najwięcej – 
podkreśla starosta Kazimierz 
Chyła. 

Przypomnijmy, że zakres 
robót związanych z wykona-
niem nawierzchni obejmuje 
m.in.: frezowanie nawierzch-
ni, regulacje wysokościowe 
urządzeń infrastruktury kana-
lizacyjnej, wykonanie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowe-
go, wykonanie oznakowania 
poziomego. 

Wartość robót wynosi 
7,5 mln, a ich wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg S.A ze Starogardu Gd. 
- Remont ul. Lubichow-

skiej, który w imieniu Powiatu 
Starogardzkiego prowadzi 
Powiatowy Zarząd Dróg, to 
przykład dobrej samorządo-
wej współpracy. Już niebawem 
będzie bezpieczniej i estetycz-
niej – co wsparły finansowo 
środki centralne oraz nasi 
partnerzy z samorządu miasta 
Starogard Gdański – zauważa 
wicestarosta Patryk Gabriel. 

Dołącz do programu „Zdolni z Pomorza”
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KP nie wyprasował Elany, Jaguar przebył Wierzycę
Piłka nożna 

Zbigniew Brucki 

zbigniew.brucki@polskapress.pl 

Kolejne boje stoczyły jede-
nastki I, II, III i IV ligi 

I liga kobiet 
Przewodząca w tabeli Tarnovia 
Tarnów ograła Pogoń Dekpol 
Tczew 5:1 (1:0). Bramki: Agnies -
zka Derus (2, 39, 89), Katarzyna 
Białoszewska (3), Gabriela Kraw-
czyk (85) - Karolina Kwiatkowska 
(61). Pogoń: Niemaszyk - Węsier-
ska (73 Lewandowska), Jędrzeje -
wska, Osowska (60 Grześkowiak), 
Rembalska, Tabor (46 Kwiatko -
wska), Sobal, Ziewiec (46 Podsia-
dło), Magulska, Dziadzio, Czar-
necka (60 Ścisłowska). 

Inne wyniki 21. kolejki: Pias -
tovia Piastów - HydroTruck Ra-
dom 0:3 vo, Resovia Rzeszów - 
Rekord Bielsko-Biała 0:5, SWD 
Wodzisław Śląski - Polonia Środa 
Wlkp. 2:1, Praga Warszawa - Trój -
ka Staszkówka Jelna 2:6, SMS II 
Łódź - Stomilanki Olsztyn 2:2. 

22. kolejka (29.05): Hydro-
Truck Radom - Praga Warszawa 
(14.00), Trójka Staszkówka/Jelna 
- SWD Wodzisław Śląski (13.00), 
Polonia Środa Wielkopolska - 
Tarnovia Tarnów (14.00), Pogoń 
Tczew - UKS SMS II Łódź (13.00), 
Stomilanki Olsztyn - Resovia 
Rze szów (13.00), Rekord Bielsko-
Biała - Piastovia Piastów 3:0 vo. 
1. Tarnovia Tarnów                 21     50                  82-30 

2. Rekord Bielsko-Biała           21     46                   67-21 

3. UKS SMS II Łódź                      21     40                  53-26 

4. Stomilanki Olsztyn               21      39                 44-36 

5. HydroTruck Radom              21      37                  43-25 

6. Pogoń Tczew                            21       31                  35-32 

7. Trójka Staszkówka                 21      29                   51-57 

8. Resovia Rzeszów                   21      27                 49-53 

9. Polonia Środa Wlkp.            21      26                  27-34 

10. SWD Wodzisław Śl.            21      26                 36-45 

11. Praga Warszawa                    21         5                    17-78 

12. Piastovia Piastów                21           2                          9-76 

II liga 
a Hutnik Kraków - Chojniczanka 
Chojnice 0:0. Chojniczanka: So-
kół - Mudra, Grolik, Bartosiak, 
Grobelny, Klichowicz, Czajkow-
ski (83 Kona), Ziętarski (75 Golań-
ski), Mikołajczak (71 Rakowski), 

Ryczkowski (75 Napołow), 
Skrzy pczak (75 Nowak) a GKS 
Katowice - Bytovia Bytów 4:1 
(1:0). Bramki: Bartosz Jaroszek 
(38), Adrian Błąd (50), Filip Ko-
złowski (61), Piotr Kurbiel (80) - 
Oskar Krzyżak (65). Bytovia: 
Czyżniewski - Szmidke (69 Sezo-
nienko), Bąk, Krzyżak, Dymer-
ski, Lizakowski (69 Bach), Błasz-
kowski, Lech, Nowakowski, Kie -
ca (57 Wrzesień), Giel a Inne wy-
niki 35. kolejki: Stal Rzeszów - 
Sokół Ostróda 3:1 (2:0), Górnik 
Polkowice - Wigry Suwałki 2:2 
(0:0), Olimpia Grudziądz - Skra 
Częstochowa 2:4 (0:2), Olimpia 
Elbląg - Śląsk II Wrocław 1:0 
(0:0), Pogoń Siedlce - KKS 1925 
Kalisz 0:0, Znicz Pruszków - Gar-
barnia Kraków 0:0, Lech II Po-
znań - Motor Lublin 0:0. 36. ko-
lejka (28-29.05): Chojniczanka - 
GKS Katowice (dziś, 18.45), By-
tovia - Lech II (s. 18). 
1. Górnik Polkowice              32     68                  63-28 

2. GKS Katowice                        33     64                   58-37 

3. Chojniczanka Chojnice      33      63                 60-29 

4. Wigry Suwałki                         33      59                  46-31 

5. Skra Częstochowa                34     50                  46-37 

6. KKS 1925 Kalisz                      33     50                 46-38 

7. Stal Rzeszów                             33     50                   55-51 

8. Garbarnia Kraków                33     50                 43-43 

9. Śląsk II Wrocław                     33     46                  52-54 

10. Motor Lublin                          33      45                 40-39 

11. Hutnik Kraków                      34      42                  43-57 

12. Pogoń Siedlce                       33       41                  53-52 

13. Sokół Ostróda                       34     40                  45-53 

14. Olimpia Grudziądz             33      35                  37-58 

15. Znicz Pruszków                    32      34                  36-52 

16. Błękitni Stargard                 33      34                 34-60 

17. Lech II Poznań                     33      34                   42-55 

18. Olimpia Elbląg                   33      33                  34-45 

19. Bytovia Bytów                   33       31                    41-55 

III liga 
Grupa mistrzowska: a KP Staro-
gard - Elana Toruń 1:1 (0:0). Bra -
mki: Filip Sosnowski (60 karny) 
- Aleksander Kowalski (72). KP 
Starogard: Kotłowski - Moskie-
wicz, Wesołowski (73 Ł. Kowal-
czyk), Kuźniarski (56 Górski), Po-
wszuk, Warcholak, Sosnowski, 
Mrozik (46 Wiśniewski), Piesio 
(84 Armatowski), Korpalski, P. 
Kowalczyk a GKS Przodkowo - 
Polonia Środa Wlkp. 0:2 (0:1). 
Bramki: Krystian Pawlak (20), 

Adrian Szynka (46). GKS Przod-
kowo: Moczadło - Górak (46 Zych, 
70 Kulesza), Patelczyk, Jeruć, 
Raulin, Klawikowski, Szałecki, 
Kajca (73 Pawłowski), Leszkie-
wicz, Łazaj, Patok (85 Kitowski) 
a Bałtyk Gdynia - Świt Szczecin 
0:2 (0:0). Bramki: Shuma Naga-
matsu (50), Adam Nagórski (65). 
Bałtyk: Bartkowiak – Nowicki (69 
Andryszak), Biedrzycki, Garba-
cik, Liberacki (81 Machol), Go-
łuński (75 Poręba), Wołowski (75 
Dziadkowiec), Goerke (66 Bu-
ławski), Gułajski, Marczak a Po-
goń II Szczecin - Radunia Stę-
życa 1:4 (1:0). Bramki: Kacper 
Łukasiak (22) - Michał Miller 
(57), Radosław Stępień (66), Pa-
weł Wojowski (73), Dawid Re-
tlewski (89). Radunia: Tułowie -
cki - Deja, Miller, Stępień (86 
Burkhardt), Kopania, Muraw-
ski, Cempa (46 Retlewski), Wil-
czyński, Letniowski, Szur, Wo-
jowski (88 Chmulak). 

30. kolejka (28-30.05): Świt 
Szczecin - Radunia Stężyca (s. 
17), KP Starogard Gdański - Po-
goń II Szczecin (dziś, 16.00), E -
lana Toruń - GKS Przodkowo (s. 

15), Polonia Środa Wielkopolska 
- Bałtyk Gdynia (s. 16). 
1. Radunia Stężyca                 29      75                    97-21 

2. Świt Szczecin                           29     66                 66-23 

3. Polonia Środa Wlkp.           29      63                  62-27 

4. KP Starogard Gd.                  29     49                 39-40 

5. Elana Toruń                              29     46                 48-28 

6. Bałtyk Gdynia                         29       41                  38-37 

7. GKS Przodkowo                      29      39                40-44 

8. Pogoń II Szczecin                      29      38                    56-55 

 
Grupa spadkowa: a Gwardia Ko-
szalin - Gryf Wejherowo 3:1. Bra -
mki: Adam Gross (10), Maksymi-
lian Boczek (79), Robert Wika (90 
samobójcza) - Damian Lisiecki 
(15) a Unia Janikowo - Mieszko 
Gniezno 5:0. Bramki: Piotr Sie-
kirka (4, 73), Przemysław Kędzio -
ra (67), Gracjan Goździk (78), Er-
nest Hulisz (88) a Jarota Jarocin - 
Bałtyk Koszalin 1:0. Bramka: 
Krzy sztof Bartoszak (32) a Sokół 
Kleczew - Nielba Wągrowiec 1:1. 
Bramki: Norbert Grzelak (71) - Ra-
fał Leśniewski (73) a Kotwica Ko-
łobrzeg - Pomorzanin Toruń 2:0. 
Bramki: Ondrej Jakubov (70), Ar-
tur Gieraga (75 karny). a Unia 
Swarzędz - Górnik Konin 0:2. 
Bramki: Marcin Rajch (29), Prze-

mysław Jurków (85). a Flota Świ-
noujście - Chemik Police 1:4. Bra -
mki: Paweł Iskra (70) - Mikołaj 
Midzio (32, 64), Jakub Świder 
(58), Michał Chyrek (85). 30. ko-
lejka (28-30.05): Bałtyk Koszalin 
- Nielba Wągrowiec (s. 11), Kotwi -
ca - Unia S. (dziś, 18.00), Mieszko 
- Gryf (dziś, 18.00), Bałtyk K. - 
Nielba (s. 11), Chemik - Gwardia 
(s. 12), Flota - Górnik (s. 17), Jarota 
- Unia J. (s. 17), Pomorzanin - So-
kół (n. 11). 
9. Kotwica Kołobrzeg              28      47                 45-30 

10. Sokół Kleczew                      28      47                 50-38 

11. Unia Janikowo                       28      43                 43-43 

12. Flota Świnoujście               28      39                  38-47 

13. Jarota Jarocin                       28      37                  53-43 

14. Bałtyk Koszalin                    28      37                   51-45 

15. Nielba Wągrowiec              28      37                 53-48 

16. Pomorzanin Toruń       28      37                    27-27 

17. Gwardia Koszalin            28     36                   35-38 

18. Unia Swarzędz                  28      35                  42-34 

19. Gryf Wejherowo             28      25                  36-62 

20. Górnik Konin                      28       15                  22-68 

21. Chemik Police                    28       13                 20-82 

22. Mieszko Gniezno           28         4                   13-94 

IV liga 
Grupa mistrzowska: a GKS Ko-
wale - Gedania Gdańsk 1:3. Bra -

mki: Damian Kugiel (72) – Bar-
tosz Zalewski (8, 37), Paweł Deja 
(54). GKS Kowale: Piaseczny - Wi -
larski (86 Kustusz), Kujawski (66 
Szumotalski, Szuba, Przybysze -
wski, Kloskowski (72 Białek), Ku-
giel, Bluma, Kowalczyk, Przybyl-
ski. a Wierzyca Decka Pelplin - 
Ja guar Gdańsk 0:1. Bramka: Kla -
u diusz Filas (26). Wierzyca: Spy-
chalski (46 Czapiewski) - Jasiń-
ski, Manuszewski, Dirda, Lewan-
dowski, Orzechowski (75 Szyma-
nek), Bradtke (80 Laufer), Skier-
kowski, Kuros (70 Jurczyk), Me-
ler, Styś. 

Inne wyniki 23. kolejki: Choj-
niczanka II Chojnice - Pogoń Lę-
bork 1:0, Gryf Słupsk - Anioły 
Gar czegorze 4:3, Stolem Gnie-
wino - Kaszubia Kościerzyna  1:1. 
24. kolejka (29-30.05): Kaszubia 
- Chojniczanka II (s. 17), Anioły - 
Wierzyca (n. 13), Gedania - Gryf 
(s. 11), Pogoń - GKS Kowale (s. 17). 
1. Stolem Gniewino               22     56                    58-17 

2. Kaszubia Kościerzyna        22      54                   68-17 

3. Jaguar Gdańsk                        22      45                 48-24 

4. Gedania Gdańsk                    22      37                  45-35 

5. Anioły Garczegorze             22      34                  41-34 

6. GKS Kowale                              22      32                  36-41 

7. Gryf Słupsk                                22       31                 46-34 

8. Chojniczanka II Ch-ce        22     30                 44-29 

9. Pogoń Lębork                         22     30                  25-39 

10. Wierzyca Pelplin                 22     28                  30-41 
 
Grupa spadkowa: 23. kolejka: 
Jantar Ustka - MKS Władysławo -
wo 2:0, Arka II Gdynia - GOSRiT 
Luzino 4:0, Wda Lipusz - Gwia -
zda Karsin 3:1, Powiśle Dzierzgoń 
- Grom Nowy Staw 1:3, Lechia II 
Gdańsk - Cartusia Kartuzy 0:2. 
24. kolejka (29-30.05): Cartusia - 
Jantar (s. 11), Grom - Lechia II (s. 
14), Gwiazda - Powiśle (s. 14), Lu-
zino - Wda (n. 11), MKS Władysła-
wowo - Arka II (s. 17). 
11. Grom Nowy Staw               22     29                 26-38 

12. Lechia II Gdańsk                 22     26                 47-39 

13. Cartusia Kartuzy                22     26                 29-39 

14. Arka II Gdynia                      22      25                39-42 

15. Wda Lipusz                            22      25                 26-33 

16. GOSRiT Luzino                    22      25                  27-39 

17. Gwiazda Karsin                    22     24                40-52 

18. Jantar Ustka                       22     24                 37-49 

19. MKS Władysławowo 22      22                 24-45 

20. Powiśle Dzierzgoń     22       21                34-48 

21. Sokół Zblewo                    20        11                  27-62

Czwarty w tabeli III ligi KP Starogard Gdański (ciemne stroje) przed własną publicznością 
zremisował z piątą w stawce Elaną Toruń (w żółtych)
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GKS Kowale (w czerwonych strojach) w grupie mistrzowskiej 
IV ligi jest na na szóstej pozycji w tabeli
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Pogoń Dekpol Tczew (na pomarańczowo) po 21. kolejkach I ligi 
plasuje się na szóstym miejscu w tabeli
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Dziesiąta w tabeli IV ligi Wierzyca Decka Pelplin (na biało) u siebie 
uległa Jaguarowi Gdańsk(na czerwono)
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Dziennik Kociewski 

Piątek, 28.05.2021

Beniaminek 03 i Wisła 
wróciły z punktami, 
a Orzeł i Victoria bez

Piłka nożna 
Zbigniew Brucki 

zbigniew.brucki@polskapress.pl 

Co na murawach V ligi oraz 
A i B klasy? 

V liga II grupa 
Pomezania Malbork - Benia-
minek 03 Starogard Gdański 
1:3. Bramki: Robert Felski (41) 
– Bartosz Apostołowicz (33, 
35), Krzysztof Rzepa (59). 

Olimpia Sztum - Orzeł Sub-
kowy 2:1. Bramki: Szymon 
Balcerowski (75), Maciej Pluta 
(80) – Karol Kowalczyk (42). 

Meteor Pinczyn - Spójnia 
Sadlinki 1:1. Bramki: Krystian 
Zieliński (74) – Franciszek De-
nisewicz (72). 

Radunia II Stężyca - Wiet-
cisa Skarszewy 2:2. Bramki: 
Mateusz Markowski (3), Da-
wid Ziegert (17) – Mateusz 
Wenta (48), Jakub Olszynka 
(90). 

Meteor Pinczyn - Spójnia 
Sadlinki 1:1. Bramki: Krystian 
Zieliński (74) – Franciszek De-
nisewicz (72). 

Inne wyniki 22. kolejki: 
Czarni - Wisła 0:6, Mady - Vic-
toria 6:1, Żuławy - Borowiak 
0:0, Tęcza - Pogoń 2:0. 23. ko-
lejka (29.05): Wietcisa - Orzeł 
(18.00), Beniaminek - Olimpia 
(16.00), Mady - Czarni (12.00), 
Relax - Meteor (17.00), Wisła - 
Spójnia (12.00), Victoria - Tę-
cza (15.00). 

 
Grupa mistrzowska 

1. Borowiak Czersk             21      51                 52-21 

2. Żuławy Nowy Dwór          21     46                72-20 
3. Beniaminek 03 SG             21     42               44-29 
4. Pomezania Malbork         21     38                56-31 
5. Wietcisa Skarszewy         20     38               63-39 
6. Radunia II Stężyca             21     38                53-29 
7. Orzeł Subkowy                     21      31                 41-35 
8. Olimpia Sztum                     21     26                41-42 

Grupa spadkowa 

9. Wisła Tczew                          21     28               44-43 
10. Tęcza Brusy                         21     28               38-48 
11. Meteor Pinczyn                  21     24               34-34 
12. Victoria Kaliska                 21     22                38-61 
13. Spójnia Sadlinki               20      21                35-39 

14. Pogoń Prabuty                  21      17               40-58 
15. Mady Ostaszewo              21      15               29-47 
16. Czarni Przemysław 20     14               28-86 

17. Relax Ryjewo                  20     14                29-75 

A klasa IV grupa 
25. kolejka: Świt - Czernin 2:1, 
Pogoń G. - Nogat 0:0, Rodło K. 
- Błękitni 4:3, Delta - Błyska-
wica 3:2, Waplewo - Pogoń S. 
6:2, Wisła - Mewa 7:2, Rodło T. 
- Ruch 6:2, Skra - WKS Li-
gnowy 1:5. 26. kolejka (29-
30.05): Błyskawica - Świt (n. 
14), WKS Lignowy - Wisła (s. 
18), Mewa - LKS Waplewo (n. 
16), Pogoń S. - Pogoń G. (s. 15). 

 
Tabela 

1. Wisła Korzeniewo          21     58               90-25 

2. Błękitni Stare Pole       21     52               89-24 

3. Świt Radostowo                  21     42                 47-18 
4. LKS Waplewo                       21    40                52-25 
5. Delta Miłoradz                     21     38               43-29 
6. Rodło Kwidzyn                    21      37                43-35 
7. WKS Lignowy                        21     32               42-44 
8. Błyskawica Postolin         21     28                 47-57 
9. Nogat Malbork                    21     28               33-44 
10. Rodło Trzciano                  21     24              50-60 
11. Mewa Gniew                        21     24               41-60 
12. Ruch Gościszewo             21     20               34-54 
13. KS Czernin                            21      19               30-50 
14. Pogoń Gardeja               21      17               25-50 

15. Pogoń Smętowo           21      15              40-82 

16. Skra Kończewice         21        5                18-67 

B klasa  
grupa VI 
20. kolejka: Sobieski - Korona 
7:2, Supra - Wandowo 8:1, 
Centrum - Powiśle 4:1, Osiek - 
Orzeł 4:1. 21. kolejka (29-
30.05): Supra - Centrum (n. 
17), Wandowo - Osiek (n. 16), 
Orzeł - Pomorzanka (n. 14), 
Sokół - Powiśle (s. 16). 

 
Tabela 

1. Supra Kwidzyn                  13     39                93-14 

2. Centrum Pelplin              13     36             101-20 

3. Sokół Lubichowo                13     30                72-23 
4. Pomorzanka Skórcz          12     22               48-42 
5. Powiśle Rakowiec              13      21                55-41 
6. OTS Osiek                               13      13               29-38 
7. KP Wandowo                         13       11               20-56 
8. Sobieski Gniew                   13     10                26-97 
9. Orzeł Borkowo                     13        6               23-85 
10. Korona Rywałd                 14        4                19-70

Beniaminek 03 Starogard (na biało) jest trzeci, a Orzeł 
Subkowy (na czarno) siódmy w tabeli V ligi
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Piłka nożna 
Boje w grupie IV B klasy 
23. Kolejka: Orkan - Brda 3:2, Me-
teor - Unia 1:6, Wda II - Szlachta 
2:0, Olimpia - Zieloni 6:3, Grom - 
Bytonia 3:0, Perła - Sokół 3:0. 24. 
Kolejka (29-30.05): Bytonia - Wda 
II (s. 16), Szlachta - Perła (s. 15). 
1. Wda II Lipusz                             16      43                   68-11 
2. Unia Klawkowo                      16       41                 58-20 
3. MKP Szlachta                            17      34                   52-31 
4. Grom Leśno                              16     30                  31-20 
5. Brda Wlk. Chełmy                  17      29                  55-38 
6. Kolejarz II Chojnice              16      27                 43-34 
7. Orkan Huta Brusy                   17      26                 43-40 
8. Perła Czyczkowy                    17      22                   37-47 
9. KP Bytonia                                 16       17                 33-40 
10. Olimpia Czersk                      17       13                  24-61 
11. Meteor Silno                             17      10                 28-54 
12. Zieloni Łąg                                17      10                  24-55 
13. Sokół Lubnia                           17        6                  21-66 

Żeglarstwo 
Możesz uzyskać patent 
W Turzu gm. Tczew trwa kolejny 
w tym sezonie kurs na patent żegla-
rza jachtowego. Są jeszcze wolne 
miejsca. A jakie wymagania trzeba 
spełnić, by stać się wilkiem - no 
może nie morskim - ale śródlądo-
wym? Trzeba mieć przynajmniej 14 
lat, umieć pływać, posiadać za-
świadczenie lekarskie, zgodę rodzi-
ców (dotyczy niepełnoletnich). In-
formacje: nr. tel: 509 153 031. Egza-
min na żeglarza składa się z dwóch 
części. Z teorii trzeba odpowiedzieć 
na 65 z 75 pytań. Część praktyczna 
obejmuje m.in. zwroty, podchodze-
nie do boi, manewry cumowania 
i na hasło „człowiek za burtą”. (ZB)

W SKRÓCIE

Piłka ręczna 
Puchar ZPRP młodzików 
Inne wyniki 1/8 finału Puchar 
ZPRP młodzików: Vive Kielce - 
Piotrkowianin Piotrków Tryb. 
41:24 (20:7), Piotrkowianin - 
Sparta Oborniki 25:31 (12:18), Vive 
- Sparta 31:27 (13:16). Przypo-
mnijmy, że Sambor Tczew awans 
do 1/8 finału wywalczył w 1/16 fi-
nału ZPRP, w którym był gospo-
darzem. Turnieje ćwierćfinałowe 
Pucharu ZPRP Młodzików od-
będą się w dniach 4-6 czerwca. 
W jednym z nich tczewianie 
w walce do Finał Four zmierzą się 
w Płocku lub w Warszawie z Wisłą 
Płock, Agrykolą Warszawa i Moto 
Jelcz Oława. W drugim turnieju, 
w Kielcach lub Tarnowie, zagrają: 
Pałac Młodzieży Tarnów, Vive 
I Kielce, Vive II Kielce i Kusy Kra-
ków. Z każdego z tych dwóch tur-
niejów do final-tour Pucharu 
ZPRP Młodzików awansują 
po dwie drużyny. 
(ZB) 

Koszykówka 
Po trzech latach Słupsk 
wraca do elity 
Grupa Sierleccy-Gryf Słupsk w fi-
nale play-off I ligi zapewniła sobie 
awans do Ekstraklasy. W piątym 
meczu finału podopieczni trenera 
Mantasa Cesnauskisa przed wła-
sną publicznością pokonali Gór-
nika Trans.Eu Wałbrzych 83:59 
(22:17, 13:22, 22:11, 26:9). Czarni: 
Musiał 20, Kulikowski 14, Słupiń-
ski 14, Pabian 11, Śmigielski 11, Kor-
dalski 6, Kurpisz 4, Pieloch 3, Przy-
borowski, Kopciński, Długosz. 
Warto dodać, że w finale 
do trzech zwycięstw słupska dru-
żyna przegrywała 0:1 oraz 1:2 
i dwukrotnie doprowadzała do re-
misu. W Słupsku najpierw zwycię-
żył Górnik 79:67, a w drugim me-
czu Czarni rozbili wałbrzyszan 
105:44. W Wałbrzychu najpierw 
wygrał Górnik 77:74, a Czarni zwy-
ciężając 76:52 wyrównali stan ry-
walizacji.(ZB)

Piłka ręczna 
II liga  
mężczyzn 
 
Toruń - SMS II 26:32, SMS II - Je-
dynka 38:26. Zaległe: Toruń - SMS 
II, Toruń - Sambor. 
1. KPR Blejkan Gryfino             18     48            593:394 
2. Szczypiorniak Olsztyn        18     40           549:490 

3. MKS Brodnica                          18      39            622:555 
4. MKS Czersk                               18     30            608:574 
5. Sambor Tczew                          17      29            515:500 
6. SMS ZPRP II Kwidzyn           17      24              517:520 
7. AZS UMK Toruń                       16       17             452:510 
8. Jeziorak Iława                         18      16           426:484 
9. AZS Bydgoszcz                        18       13              537:674 
10. Jedynka Morąg                     18        8             473:591 
(ZB)

Piłka ręczna 
Tczewianki nie zagrały 
o Superligę 
MKS Karkonosze Jelenia Góra 
i Korona Kielce w podstołecznych 
Markach walczyły o awans 
do PGNiG Superligi kobiet. Pro-
mocję zdobyła drużyna z Jeleniej 
Góry zwyciężając 30:29 (15:17). 

W walce o awans do Ekstraklasy 
mogła wystąpić drużyna Sambora 
Tczew, która zajęła 1. miejsce 
w grupie A I ligi. W czwartym co 
do wielkości mieście na Pomorzu 
nie znaleziono jednak środków 
uprawniających do gry w Superli-
dze. 
(ZB)

Piłka ręczna 
Awans tczewian 
Podopieczni trenera Tomasza 
Śmiełowskiego z Sambora Tczew 
w Kielcach wywalczyli awans 
do ćwierćfinałów Pucharu ZPRP 
młodzików. Tczewianie w turnieju 
1/8 finału pokonali 30:28 (14:13) 

Spartę Oborniki i 28:24 (13:15) 
Piotrkowianina Piotrków Tryb. 
oraz ulegli Vive Kielce 24:29 
(12:13) co w sumie dało awans. 
Sambor: Mikołaj Frydrychewicz, 
Bartłomiej Legieć - Mateusz Lenc-
kowski (10, 6, 3) Jakub Drajewski 
(6, 3, 3), Filip Janicki (3, 2, 2), Mar-

cel Skierka (3, 3, 0), Dominik 
Strzeszyna (3, 1, 5), Filip Czyżycki 
(2, 3, 6), Artur Lewandowski (2, 4, 
3), Rafał Winter (1, 0, 2), Filip Za-
krzewski (0, 2, 4), Kamil Sowa, 
Bartosz Bieszke. Inne wyniki poni-
żej. 
(ZB)
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Piłka nożna 
Potyczki w grupie III 
A klasy 
25. kolejka: Kolejarz - Wierzyca 
10:0, Styna - Wda 5:0, Skorzewo - 
Czarni 2:1, Santana - Sławek 2:3, 
Jantar - Bobowo 0:1, Nowi - Grom 
3:3, Nowa Karczma - Szpak 5:0. 
26. kolejka (29-30.05): Sławek - 
Nowa Karczma s. 16), Szpak - 
Nowi (s. 17), Grom - Skorzewo (s. 
16), Bobowo - Styna s. 18), Wda - 
Kolejarz (s. 17). 
 
Tabela 

1. Styna Godziszewo            19     50                    61-18 

2. Kolejarz Chojnice              19     48                   69-21 

3. KS Skorzewo                             19      38                  53-26 
4. GKS Bobowo                            19       31                  52-35 
5. Santana Wlk. Klincz            20       31                  35-32 
6. Jantar Pawłowo                    20       31                  49-41 
7. Brda Rytel                                   19     30                  55-30 
8. Grom Kleszczewo                20      29                 34-42 
9. Sławek Borzechowo          20      27                 34-42 
10. Nowi Nowa Cerkiew         20      26                  38-55 
11. Czarni Piece                            20     20                  38-51 
12. Wda Czarna Woda              19      18                 28-54 
13. Szpak Skórcz                         20      16                  31-60 
14. Wierzyca St. Kiszewa 20     14                  32-64 

15. LKP Nowa Karczma     20       13                  25-63 
(ZB)
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