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DBAJ 
O ZDROWIE, 
NIE 
ODDYCHAJ
Miażdżący raport NIK: Starogard 
najbardziej zanieczyszczonym miastem 
na Pomorzu.
Jak kandydaci na urząd prezydenta 
miasta chcą rozwiązać problem smogu?

Czytaj str. 4-5
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Oficjalne otwarcie skarszewskiej hali odbyło się w sobotę 15 wrze-
śnia i przyciągnęło wiele osób. Nic dziwnego, bo obiekt stanowi 
nowoczesną bazę sportowo-rekreacyjną dla uczniów, sportowców 
i wszystkich innych osób, które stawiają na aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Ponadto umożliwia realizację imprez kulturalnych 
takich jak występy kabaretów czy zespołów muzycznych. Zadanie 
zostało wpisane w program rozwoju infrastruktury sportowej, pro-
wadzony przez Urząd Marszałkowski. Inwestycję wsparło Minister-
stwo Sportu i Turystyki, które na budowę obiektu przyznało Gmi-
nie 2 mln złotych.

- Nasz obiekt, wybudowany przez lokalną firmę, przy wsparciu rzą-
dowej dotacji, zarządzany przez świetny zespół młodych ludzi, bę-
dzie już zawsze stawiał Gminę Skarszewy w zupełnie innej lidze. 
Widząc uśmiechy i radość dzieci i młodzieży a także emocje ćwi-
czących osób wiem, że zadanie zostało wspólnie bardzo dobrze 
wykonane. Skarszewy znowu pozytywnie zaskakują. Mimo ko-
lejnych wyzwań stojących przed nami - cały czas się rozwijamy, 
cały czas staramy się zrobić wszystko, aby przepełniała nas duma 
z miejsca, w którym żyjemy – podkreśla burmistrz Jacek Pauli.

Powierzchnia użytkowa hali to 2 769,93 m kw. Po wschodniej stro-
nie terenu znajduje się duży parking, na 77 miejsc postojowych dla 
klientów hali. Sala sportowa w hali ma pełnowymiarowe boiska do: 
siatkówki, koszykówki, tenisa, zapasów, judo i gimnastyki, opcjo-
nalnie - po złożeniu trybun ruchomych - do piłki ręcznej. Salę moż-
na podzielić na 3 równe sektory za pomocą specjalnych kotar. Wi-
downia stała to około 280 miejsc siedzących, a dodatkowo jest 
248 miejsc siedzących na trybunach suwanych zlokalizowanych 
po przeciwnej stronie boiska.

Część fitness składa się z dwóch sal fitness, siłowni, sauny fiń-
skiej z wypoczywalnią oraz szatni i toalet. Wyposażenie siłow-
ni zawiera m.in.: bieżnię treningową, rower treningowy, urządze-
nie do ćwiczeń eliptycznych, symulator wioślarski, urządzenie 
ćwiczeń mięśni brzucha, multistacja (atlas), urządzenie ćwiczeń 
mięśni pleców. Do dyspozycji jest sprzęt firmy TechnoGym. Do 
ćwiczeń można wykorzystać duży taras widokowy znajdujący 
się nad siłownią.

- Postawiliśmy na szeroki wachlarz zajęć z przeróżnymi trenin-
gami prozdrowotnymi tj. zdrowy kręgosłup, joga, fitball. Zaję-
cia wzmacniające: treningi obwodowe i interwałowe, jędrne po-
śladki czy power bar oraz bardzo popularne i lubiane trampoli-
ny. Dla tych, którzy kochają taniec i dobrą muzykę: Zumba i Sal-
sation oraz zajęcia dla dzieci rozwijająca motorykę tj. koziołki-
fikołki, fit kids, karate lub zajęcia taneczne. Dodatkowo trening 
dla każdego, bez względu na wiek, z samoobrony i dla doro-
słych kickboxing. Po przyjściu do klubu panie z recepcji prze-
prowadzą rozmowę i pomogą wybrać najkorzystniejszą ofertę 
klubu – mówi Aleksandra Wysiecka, menedżer Skarszewskie-
go Centrum Sportu.

To nie wszystkie atrakcje.

- Hala to nie tylko oferta w zakresie fitness i siłowni, ale tak-
że ciekawe, profesjonalnie przygotowane imprezy, które już są 
wpisane do kalendarza wydarzeń. Będą one stanowiły dodatko-
wą atrakcję i to zapewne nie tylko dla mieszkańców naszej gmi-
ny – zaznacza Marcin Byczkowski, zastępca burmistrza Skar-
szew.

W sobotę 6 października, o godz. 13:00 zacznie się Międzyna-
rodowy Puchar Polski WBBF WFF w Kulturystyce i Fitness – 
będą to eliminacje do Mistrzostw Świata. Przyjadą goście z za-
granicy: Jörg Fuchs PRO WBBF WFF wraz z ekipą z Niemiec. 
W niedzielę 7 października, też od godz. 13:00, w hali odbędzie 
się Międzynarodowy Puchar Polski WBBF WFF w Fitness Gim-
nastycznym Dzieci i Młodzieży. Zobaczymy przepiękne stroje, 
akrobatyczne pokazy dzieci i młodzieży. Ponadto odbędzie się 
Puchar Kociewia w podciąganiu na drążku – będą najsilniejsi 
zawodnicy Polski! Wszystko na dużej scenie z profesjonalnym 
nagłośnieniem i oświetleniem. Patronat główny objął burmistrz 
Skarszew Jacek Pauli. Wstęp wolny.

Zapraszamy też na imprezę w dniu 20 października, o godz. 
19:00, pod nazwą Gala Sportów Walki, organizowaną przez 
Thunder Promotions pod patronatem burmistrza Jacka Pau-
li. TFC IV FIGHT NIGHT w Skarszewach to 4 walki bokserskie 
MMA, a wystąpią m.in. Robert Grzegorczyk – Gorillas Koszalin 
(70 kg), który skrzyżuje rękawice z Oskarem Szczepaniak z Ber-
serkers Team Szczecin/Jahubaht Szczecin. Wychowankiem Te-
amu ze Szczecina jest sam Michał Materla. Również w MMA wy-
stąpi Shamad Erzunakaev z Copacabana Warszawa. Bilety są 
w cenie od 20 zł.

Skarszewskie Centrum Sportu znajduje się przy ul. Kościerskiej, 
dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6-22, a w so-
boty i niedziele w godz. 9-20., tel. 666 835 191.

Skarszewy
Nowoczesna hala 
z bogatą ofertą zajęć
W Skarszewach otwarta została nowoczesna hala sportowo-widowiskowa, jakiej nie 
powstydziłyby się większe miasta. W obiekcie funkcjonuje Skarszewskie Centrum Sportu, które 
dysponuje bogatą ofertą zajęć.
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Zblewscy rolnicy  
dziękowali za plony
9 września w zblewie odbyły się Dożynki 
Gminno-Parafialne. Świętowanie było 
radosne, choć tegoroczna susza mocno 
dała się rolnikom we znaki.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. 
dziękczynną w kościele parafialnym w Zblewie. Tuż 
po niej barwny dożynkowy korowód przeszedł na Plac 
700-lecia, gdzie organizatorzy - wójt gminy Zblewo 
Artur Herold, starostowie tegorocznych dożynek Pań-
stwo Hanna i Kazimierz Świtała oraz kapłani - zainau-
gurowali dożynkowy festyn. Pod sceną stanęły piękne 
dożynkowe wieńce przygotowane przez sołectwa.
- Dzisiaj mamy dzień szczególny, szczęśliwy i radosny. 
Święto plonów, wielkie święto życia – mówił wójt Zble-
wa. - Niesamowity symbol, który jednoczy w tej pięk-
nej wspólnocie, którą widzimy, ale który także mówi 
nam, że dzięki ciężkiej pracy rolnika powstaje plon, dar 
życia, chleb, którym rolnicy dzielą się z nami. Jest to 
coś pięknego i dobrego, kiedy jest zachowana ta więź 
człowieka z ziemią, z Panem Bogiem. Błogosławiony 
ten, który uczestniczy w dziele tworzenia daru życia. 
Który robi to z pokorą, ciężką pracą, zaangażowaniem, 
determinacją, poświęceniem, ale przede wszystkim 
z szacunkiem i miłością do ziemi, która jest naszym 
skarbem i bogactwem. Ciesze się bardzo, że na terenie 
naszej gminy jest tyle tego bogactwa w postaci użyt-
ków rolnych, z których powstaje plon. Że na terenie 
naszej gminy jest tylu rolników, którzy potrafią tę zie-
mię uszanować. Dziękuję kochanym rolnikom za Wasz 
dar obecności w naszej gminie, za dar tworzenia dzie-
ła w postaci daru życia, plonu, chleba.

Po części oficjalnej zakończonej tradycyjnym łama-
niem chleba dożynkowego poświęconego przez pro-
boszcza parafii Zblewo ks. prałata Zenona Górec-
kiego przyszedł czas na zabawę. Wystąpili Orkiestra 
Dęta działająca przy OSP w Pinczynie, lokalne zespoły 
(Brzady, Źródło i Kociewska Familija) i wokaliści (Ma-
teusz Raczkowski, Julia Różańska i Ewelina Rytelew-
ska) oraz ulubiony przez mieszkańców zespół Czar-
na Nuta z Borzechowa. Gwiazdą tegorocznych doży-
nek był zespół Klenczon Projekt, który zagrał najwięk-
sze przeboje „Trzech Koron” oraz „Czerwonych Gitar”.
Mieszkańcy mogli skosztować strażackiej grochówki 
oraz specjałów przygotowanych przez panie z gmin-
nych Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorzy nie za-
pomnieli również o najmłodszych uczestnikach, któ-
rzy ochoczo korzystali z przygotowanych dla nich 
atrakcji, takich jak malowanie twarzy, puszczanie ba-
niek mydlanych, kręgle, dmuchane zjeżdżalnie, euro-
bungee, quady czy wesoły pociąg.
W uroczystości udział wzięli radny sejmiku wojewódz-
twa pomorskiego Piotr Karszewski, starosta powiatu 
starogardzkiego Leszek Burczyk, wójtowie gmin po-
wiatu starogardzkiego oraz sąsiednich samorządów, 
radni samorządów kociewskich, sołtysi gminy Zblewo 
i gmin ościennych, dyrektorzy placówek oświatowych 
z gminy Zblewo, przedstawiciele stowarzyszeń, w tym 
pszczelarze i koła gospodyń wiejskich, przedstawicie-
le służb mundurowych oraz kapłani. 

(K.C.)

Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku 
Województwa Pomorskiego.

Kończą się dożynki w wielu gminach i powiatach Województwa 
Pomorskiego. to wyjątkowy czas dla rolników, prawda?
- Zdecydowanie tak, atmosfera podczas tych wydarzeń jest niesamowita. Staram 
się w nich uczestniczyć w miarę swoich możliwości, szczególnie na Kaszubach 
i Kociewiu. To bardzo ważne Święto. Dziękujemy Panu Bogu za plony i doceniamy 
ciężką pracę rolników. To także czas, w którym możemy się spotkać, podać sobie 
rękę, porozmawiać na spokojnie, a nawet pomóc sobie rozwiązywać problemy.

Pan również pochodzi z rolniczej rodziny i zna specyfikę tej pracy.
- Zgadza się, moja rodzina to bogate, rolnicze tradycje. Rodzice pokazali mi jak 
ważna jest praca, docenienie owoców roli. Życie rolnika nie jest proste, to ogrom-
ny wysiłek fizyczny, często długie godziny w upale, praca od wschodu słońca do 
nocy. Za tym idzie jednak coś więcej, naturalne, zdrowe jedzenie, które trafia na 
stół w jadalni wielu domów. Gdy zdajesz sobie sprawę, jak potrzebna jest Two-
ja praca, wykonuje Ci się ją dużo lepiej. Tak samo jest z rolą radnego, dyrektora, 
przedsiębiorcy, a nawet trenera drużyny, a przecież te funkcje na co dzień pełnię.

Ostatnie lata to niełatwy czas dla rolników, ubiegłoroczna 
wichura, tegoroczna susza. jak odniósłby się Pan do tych 
problemów?
- Rolnicy to ludzie nie tylko bardzo pracowici, ale też cierpliwi i konsekwentni. 
Wichura i susza wyrządziły w ostatnich kilkunastu miesiącach ogromne szko-
dy, a mimo to, nie poddają się oni. Wierzę, że rząd i osoby najbardziej decyzyj-
ne wyciągną do nich rękę. Rolnicy nie mają wpływu na warunki meteorologiczne 
i taka pomoc po prostu im się należy. Wszyscy przecież korzystamy z owoców roli 
i wiem, jak ważne są to produkty. Dla rolników nie ma znaczenia polityka, ważne, 
by o nich dbać. Tak robiłem, robię i będę robił.

Często wspomina Pan o rodzinie, nie tylko w kontekście pracy. 
Nietrudno odnieść wrażenie, że sporo dla Pana znaczą najbliżsi.
- Rodzina napędza mnie to działania, motywuje i jej zawdzięczam bardzo wiele. 
Gdy uświadamiasz sobie, jak wspaniałych ludzi masz na co dzień koło siebie, chce 
Ci się podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej, stawiać sobie jeszcze trudniejsze cele. 
Gdy spędzam czas w gronie rodziny, to tak jakbym ładował baterię do dalszej pra-
cy. To dla mnie najważniejszy czas.

Czas Dożynek, 
podziękowania 
za plony
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Starogard najbardziej 
zanieczyszczonym 
miastem na Pomorzu.
Starogard Gdański w 2017 roku był najbardziej zanieczyszczonym miastem pod względem poziomu PM10 w województwie pomorskim - wynika 
z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zapytaliśmy kandydatów na urząd prezydenta miasta, czy uważają problem smogu 
w Starogardzie za istotny i jak planują go rozwiązać, jeśli wygrają wybory.

11 września Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ochro-
nie powietrza przed zanieczyszczeniami. Wynika z niego, że Pol-
ska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jako-
ścią powietrza.
- Mimo znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza 
w ostatnich kilkudziesięciu latach (głównie wskutek wprowadze-
nia bardziej restrykcyjnych wymagań dla przemysłu), jakość po-
wietrza w Polsce dalece odbiega od standardów UE. Od czasu po-
przedniej kontroli NIK dotyczącej problematyki ochrony powietrza 
sytuacja Polski na tle innych krajów UE niewiele się zmieniła – czy-
tamy w raporcie NIK.

starogard w niechlubnej czołówce
Najczęstszą przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych 
PM10, czyli cząstek pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrome-
trów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, 
jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 
Według raportu najbardziej zanieczyszczonym miastem pod 
względem poziomu PM10 w województwie pomorskim był w 2017 
roku Starogard Gdański. Średnioroczne stężenie PM10 wyniosło 
42,4 g/m3, a stężenia dobowe pyłu przekroczone były przez aż 101 
dni w roku.
Zapytaliśmy kandydatów na urząd prezydenta Starogardu, czy 
uważają problem smogu w mieście za istotny i jak planują go roz-
wiązać, jeśli wygrają wybory.

„Problem smogu w starogardzie jest jedną 
z najważniejszych spraw, które musza znaleźć 
właściwe rozwiązanie”
Kandydat na prezydenta Starogardu z ramienia Prawa i Sprawie-
dliwości, obecny poseł na Sejm RP Jan Kilian uważa problem smo-
gu w Starogardzie za jedną z najważniejszych spraw, które musza 
znaleźć właściwe rozwiązanie.
- Rządowy program „Czyste powietrze” jest prezentowany obecnie 
w poszczególnych gminach. Uważam, że w przyszłości, jako ewen-
tualny prezydent Starogardu Gdańskiego, będę mocno współdzia-
łać z władzami państwowymi oraz firmami, które będą podejmo-
wać działania władzy dla rozwiązania tego problemu - mówi poseł.
Zapowiada, że inne propozycje działań, które będą pomagać w roz-
wiązaniu problemu smogu, przedstawi na spotkaniach informacyj-
nych, które będzie organizował jako kandydat na urząd prezydenta.

„sprawą należy się zająć w sposób systematycznie 
poważny”
Ryszard Gajda, kandydat na prezydenta Starogardu z ramienia 
Bezpartyjnego Bloku dla Starogardu i radny miejski dwóch kaden-
cji, również nie bagatelizuje problemu zanieczyszczenia powietrza 
w mieście. Jest zdania, że sprawą należy się zająć w sposób syste-
matycznie poważny.
- Smog, jako zjawisko, jest skutkiem antropopresji. W Starogardzie 
Gdańskim jest on zdiagnozowany, ale nie systemowo - twierdzi 
kandydat. - Żeby przeciwdziałać jego ujemnym skutkom (choro-
by głównie układu oddechowego, alergie itp.), musimy uruchomić 
skuteczny system pomiarowy i sygnalizacyjny informujący o stop-
niu bieżącego zagrożenia. Znamy zaledwie pobieżne źródła smo-
gu w Starogardzie Gdańskim i jego okolicach. Zjawisko, o którym 

mówimy - tzw. smog - ma zasięg ponadregionalny, jest dynamiczne 
i ulega przemieszczaniu przestrzenno-czasowemu. Źródła to m.in. 
prywatne piece starszej generacji, zakłady przemysłowe i spowol-
niony ruch samochodowy o rosnącym natężeniu. Źródła smogu na-
leży zinwentaryzować i przedstawić skuteczny system ich likwi-
dacji. Dopłaty do likwidowanych starych spalarni, pieców są jed-
nym, może niewystarczającym, ale na pewno odczuwalnym sposo-
bem likwidacji problemów, które określamy mianem smogu.

„ze smogiem należy walczyć dwutorowo”
Kandydat na prezydenta Starogardu z ramienia Koalicji Obywatel-

skiej, były policjant, ekspert od przepisów ruchu drogowego, do 
niedawna dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym w Warszawie Marek Konkolewski jest zdania, że 
ze smogiem należy walczyć dwutorowo.
- Według badań NIK Starogard Gdański jest jednym z najbardziej 
zanieczyszczonych miast w województwie pomorskim. Skutkuje 
to chorobami płuc, serca oraz nowotworami. Problem spalin do-
skwiera mieszkańcom w centrum miasta i okolicach głównych ar-
terii i węzłów komunikacyjnych. Na obrzeżach miast smog wywo-
łuje głównie palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi 

Fo
t. 

Ra
po

rt
 N

IK



5|Środa, 26 września 2018expressy.pl

REKLAMA 150/2018/RL

w starych piecach i kotłach w domach jednorodzinnych - zauwa-
ża Konkolewski.
Jego zdaniem, w celu ograniczenia zjawiska smogu i poprawy ja-
kości życia, zdrowia i powietrza, należy podjąć działania w obsza-
rach komunikacyjnym oraz proekologicznym. W obszarze komu-
nikacyjnym kandydat na prezydenta zapowiada promowanie ko-
rzystania z autobusów MZK poprzez wprowadzenie bezpłatnych 
przejazdów dla dzieci i młodzieży uczących się w starogardzkich 
szkołach, promocję roweru jako proekologicznego i prozdrowotne-
go środka komunikacji oraz audyt sygnalizacji świetlnej mający na 
celu zwiększenie płynności przejazdu.
- Czas trwania poszczególnych sekwencji świateł powinien być 
przystosowany do aktualnego natężenia ruchu i sytuacji na dro-
dze uzależnionej od pory dnia. Płynny ruch obniży emisje trują-
cych spalin - twierdzi kandydat. - Ponadto, w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa i przepustowości na skrzyżowaniach, konieczny jest 
montaż liczników do odmierzania czasu zmiany świateł - dodaje.
W obszarze proekologicznym kandydat na prezydenta z ramienia 
Koalicji Obywatelskiej planuje natomiast zintensyfikowanie dzia-
łań na rzecz promocji rządowego programu „Czyste powietrze” za-
kładającego finansowanie termomodernizacji budynków oraz wy-
miany z dofinansowaniem starych pieców i kotłów, a także sadze-
nie drzew w mieście. 
- Czyste powietrze i dobra atmosfera to także zasługa otaczają-
cych nas drzew, które produkują tlen. Z uwagi na fakt, że w ostat-
nim czasie w sercu miasta wycięto wiele drzew, rozpocznę dzia-
łania uzupełniające straty w miejskim drzewostanie poprzez sa-
dzanie drzew w miejscach, które przewiduje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, m.in. w obrębie nowo powstających 
osiedli w mieście. Dodatkowo chciałbym zachęcić mieszkańców, 
aby sami wskazywali miejsca, w których powinny być nasadzone 
drzewa. 

„jeśli mieszkańcy wybiorą mnie ponownie 
prezydentem miasta, nie zaprzestanę walki ze 
smogiem”
Urzędujący prezydent Starogardu Janusz Stankowiak (Nasz Sta-
rogard) ubiegający się o reelekcję zapowiada, że w przypadku wy-
granej w wyborach w kolejnej kadencji będzie kontynuował wal-
kę o dobrą jakość powietrza zarówno poprzez prowadzone od lat 
kompleksowe działania, jaki nowe inicjatywy. 
- Jakość powietrza to temat, na który w ostatnim czasie wszyscy 

zwracamy coraz większą uwagę - mówi prezydent. - Starogard od 
lat walczy z niską emisją i zabiega o zmniejszenie ilości wydzie-
lanych do powietrza spalin oraz szkodliwych pyłów. Wiemy jed-
nak, że są to działania niewystarczające, aby skutecznie rozbu-
dzić świadomość społeczną oraz potrzebę propagowania proeko-
logicznych zachowań. 
Deklaruje, że będzie wspierał i rozwijał udział Gminy w Krajo-
wym Programie „Czyste Powietrze” i likwidację kolejnych pie-
ców węglowych na terenie miasta, rozwój miejskiej sieci cie-
płowniczej oraz termomodernizację budynków w Starogardzie 
i racjonalne gospodarowanie energią.
- W trzy lata w Starogardzie 155 mieszkańców zlikwidowało sta-
re piece węglowe. Wydali na to ponad 2,5 mln zł. Z programu 

„Czyste Powietrze Pomorza” otrzymali zwrot kosztów o łącznej 
sumie ponad 750 tys. zł. Od tego roku obowiązuje już Krajo-
wy Program, który, oprócz montażu ekologicznych źródeł cie-
pła, umożliwi pozyskanie dofinansowania na szerokie działania 
termomodernizacyjne w domach jednorodzinnych, czyli m.in. 
docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej i modernizację instalacji wewnętrznej c.o. 
i c.w.u. Z pewnością dalej będę zachęcał mieszkańców do sko-
rzystania z tego programu - przekonuje Stankowiak.
Przypomina, że do tej pory miasto ociepliło wiele budynków 
użyteczności publicznej, w tym 4 szkoły, z czego 85 proc. kosz-
tów dofinansowała Unia Europejska, zaś w czerwcu 2018 roku 
zakupiło 11 proekologicznych autobusów z normą czystości 
spalin Euro 6.
W kolejnej kadencji prezydent planuje zakup autobusów hybry-
dowych lub elektrycznych, wspieranie elektromobilności po-
przez montaż na terenie miasta jeszcze większej liczby stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych, wprowadzenie darmowego 
parkowania dla samochodów elektrycznych w strefie płatnego 
parkowania i na płatnych parkingach gminnych, konsekwent-
ny rozwój sieci dróg rowerowych oraz rozpoczęcie prac nad 
wprowadzeniem systemu roweru miejskiego, a także wprowa-
dzenie darmowych przejazdów autobusami dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych i średnich oraz właścicieli samochodów 
osobowych w dni, w których przekroczony będzie dopuszczal-
ny poziom stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu.  
Chce również wdrożyć w Starogardzie gminny system infor-
mowania mieszkańców o jakości powietrza działający w opar-
ciu o sieć czujników mierzących na bieżąco poziom zanieczysz-
czeń w powietrzu oraz - już na przełomie 2018-2019 r. - „Mobil-
ną platformę monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji 
z wykorzystaniem dronów”.
- Tak naprawdę walka ze smogiem dotyczy wszystkich: władz 
samorządowych, gestorów sieci, instytucji specjalizujących 
się w tematyce powietrza i samych mieszkańców. Dlatego, jeśli 
mieszkańcy mnie wybiorą, zadbam o to, aby na tym polu istnia-
ła pełna współpraca, aby wszystkie działanie były skorelowane 
ze sobą i służyły zbiorowemu rozbudzaniu świadomość ludzkiej 
w kwestii poprawy jakości powietrza w Starogardzie - zapowia-
da prezydent. 

(K.C.)
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Rządowa 
pomoc dla 
poszkodowanych 
pRzez suszę 
agencja restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, 
w gospodarstwach których straty z powodu 
suszy lub powodzi wyniosły co najmniej 70 
proc. upraw. Pomoc będą mogli otrzymać także 
podatnicy, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub 
hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych.
Od 14 do 28 września w biurach powiatowych ARiMR będzie 
można składać wnioski o wsparcie finansowe.
Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. 
zł do 1 ha, jeśli miał ubezpieczoną przynajmniej połowę po-
wierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, 
który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do 
wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu 
oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni 
upraw, w których te szkody powstały.
Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na 
powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30 i mniej niż 
70 proc. danej uprawy na powierzchni występowania tej upra-
wy będzie można składać od 26 września do 17 października. 
Stawka pomocy wyniesie wówczas 500 zł na 1 ha powierzch-
ni uprawy.
Stawka pomocy dla prowadzących chów lub hodowlę ryb wy-
nosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybio-
nymi. Do wniosku o udzielenie pomocy podatnik podatku rol-
nego będzie zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o zło-
żeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) 
zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów 
rybnych oraz liczby ryb wyprodukowanych w stawach ryb-
nych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodow-
li za 2016 i 2017 rok.
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
www.arimr.gov.pl

(K.C.)

Czternaste
Święto Grzyba 
w Osiecznej
Kiedy jesień u wrót stanie, w borach naszych grzybobranie, a w Osiecznej 
Święto Grzyba - czternasty raz już chyba.

Święto Grzyba u Lasaków odbyło się w Osiecznej już po raz 
czternasty. Impreza ta na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń 
kulturalno–rekreacyjnych województwa pomorskiego, ciesząc 
się z roku na rok coraz większą popularnością nie tylko wśród 
mieszkańców gminy.
- Inicjatywa została zapoczątkowana przez moją 
poprzedniczkę, ówczesną Panią Wójt Barbarę Tomczak - 
mówił wójt Osiecznej Stanisław Stosik. - Ta impreza jest takim 
odzwierciedleniem naszej gminy, gdyż powierzchnię gminy Osieczna 
w 77 procentach zajmują lasy. Kiedyś nasi przodkowie, rodzice 
i my sami nosiliśmy z lasu runo leśne, grzyby i tak jest do dzisiaj. 
Niestety tegoroczna susza spowodowała, że tych grzybów jest 
niewiele, wręcz jak na lekarstwo, jednak przejeżdżając przez naszą 
gminę, można zauważyć pojedynczych grzybiarzy, samochody 
parkujące na parkingach leśnych, nawet dziś na festynie te świeże 
grzyby pojawiają się na stoiskach kół gospodyń wiejskich ze 
smacznym tradycyjnym jadłem.
Wśród potraw serwowanych na stoiskach przez panie z miejscowych 
i okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich można było znaleźć m.in. 
szandar kociewski, pieróg z gomółką, roladę z karkówki z grzybami 
leśnymi, kociewską polewkę grzybowo-owocową, salceson 
z grzybów leśnych, bieda chleb, ciasta i mnóstwo przetworów 
z runa leśnego. Były także zdrowe soki. - Zbieramy pieniądze dla 
Stasia chorego na raka -  powiedziały nam Panie ze Śliwic, które 
swój stragan rozstawiają w Osiecznej co roku. - Mamy tutaj zdrowe 
soczki np. z jarmużu: z bananem, pomarańczą, cytryną, orzechem 
i słonecznikiem. Są też rogaliczki, bo nie każdy takie zdrowe soczki 
lubi. 
Swoje stoisko miały również przedszkolanki. - Sprzedajemy 
przetwory, które rodzice przynoszą nam do przedszkola, 
a pieniądze przeznaczamy na zabawki dla dzieci. Przy okazji mamy 
też stoisko dla naszego kolegi chorego na białaczkę - mówiły. - 
Jesteśmy tutaj rokrocznie, nasi goście są dla nas bardzo życzliwi, 
więc zawsze mamy jakieś pieniądze.
Nie brakowało też straganów z rękodziełem lokalnych artystów.

Oprócz bogatego jarmarku na uczestników imprezy czekało wiele 
innych atrakcji. Jedną z nich był konkurs kulinarny na najlepszą 
potrawę z runa leśnego - nieodłączny element Święta Grzyba. W tym 
roku w komisji konkursowej zasiedli prezes Banku Spółdzielczego 
w Lubichowie Barbara Megger, prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty 
Kociewia Alina Jeleń z córką Marceliną oraz naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim Jacek Toczek. Zdaniem komisji, poziom 
tegorocznych potraw był bardzo wysoki, niemniej udało się wyłonić 
laureatów i wyróżnionych, którzy otrzymali nagrody pieniężne oraz 
rzeczowe. W kategorii dorosłych zwyciężyła Brygida Rezmer, która 
przygotowała pierogi olbrzymki z mieszkanką grzybów i kapustą. 
Drugie miejsce zajęła Elżbieta Gornowicz za „Przysmak Lasaka”, 
a trzecie - Henryka Reszczyńska za polewkę grzybowo-owocową. 
W kategorii dziecięcej na podium stanęły Zuzanna i Julia Reszczyńskie 
za „Leśną Pannę”, na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Włoch 
i jej deser z owocami lasu, zaś trzecie miejsce zajęła Zuzanna 
Reszczyńska, która zaserwowała gruszkę z żurawiną. 
Uczestnicy festynu mieli również okazję zobaczyć zaprezentowany 
przez strażaków z OSP Osieczna pokaz rozcinania samochodu 
i wydobywania poszkodowanych. Osieczańscy strażacy 
pokazali mały fragment tego, czym zajmują się na co dzień, przy 
okazji prezentując specjalistyczny sprzęt znajdujący się na ich 
wyposażeniu. Profesjonalnym poczynaniom ratowników z podziwem 
przyglądali się zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy.
Dużą popularnością cieszyła się też loteria fantowa, w której można 
było wygrać m.in. rower, komplet krzeseł, budę dla psa, garnki, koce 
i inne nagrody.
W osieczańskim Święcie Grzyba uczestniczą nie tylko 
mieszkańcy gminy i powiatu, ale również całego Pomorza. - Są z nami 
osoby z Gdańska, z Sopotu. Często są to co roku te same twarze, ale 
widzimy też uczestników, którzy dziś po raz pierwszy przyjechali do 
do nas i bardzo nas to cieszy - mówił wójt Stanisław Stosik.

(K.C.)

dziewczynka 
z pinczyna, któRa 
żyje z wyRokiem
julka Mokwa jest drugim żyjącym dzieckiem 
w Polsce, które cierpi na bardzo rzadką chorobę 
- zespół schinzela-Giediona. jedyną szansą jest 
rehabilitacja. Nie można jej przerwać, bo tylko dzięki 
niej dziewczynka żyje. rodzice wydają na leczenie 
julki ponad 3 tysiące złotych miesięcznie.
Julka z Pinczyna jest jest jednym z dwojga dzieci w Polsce 
chorych na zespół Schinzela-Giediona. Żeby żyć, potrzebuje 
intensywnej rehabilitacji. 
- Dzięki zajęciom córeczka nie ma przykurczy, może samodzielnie 
obrócić się na bok, potrafi poprawnie oddychać – pisze mama 
dziewczynki. - Może wydawać się, że to niewiele, ale dla 
niepełnosprawnego, śmiertelnie chorego dziecka to niewiarygodne 
ułatwienie. Wiem, że dzięki rehabilitacji Julcia może jeszcze wiele 
osiągnąć, bo jest silną i waleczną dziewczynką. Ta mała istotka 
dzień za dniem walczy o to, by żyć. Jeszcze chociaż troszeczkę Fo
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cieszyć się tym światem. Tylko z Waszą pomocą uda się zatrzymać 
Julcię na świecie, dlatego bardzo prosimy - pomóżcie - apeluje do 
ludzi dobrego serca mama Julki
Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Celem jest zebranie 40 
tysięcy złotych na dwuletnią rehabilitację. Do tej pory udało się 
zebrać ponad 38% tej kwoty. 
Na stronie www.siepomaga.pl/julia-mokwa można przeczytać 
historię małej Julki oraz dokonać wpłaty.

(K.C.)
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Brak rąk do 
pracy problemem 
przedsiębiorców

REKLAMA 181/2018/RL

Jak radzić sobie z rekrutacją, zarządzaniem pracownikami czy zatrzymaniem 
ich w firmie w obliczu problemu niedoboru pracowników? Te i inne tematy 
poruszali przedsiębiorcy z powiatu starogardzkiego podczas wrześniowego 
śniadania biznesowego z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

5 września z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim odbyło się śniadanie biznesowe 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy poświęcone aktualnym 
problemom rynku pracy w powiecie starogardzkim. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele firm – członków Starogardzkiego Klubu 
Biznesu – Związku Pracodawców, reprezentacja władz powiatu 
starogardzkiego ze starostą Leszkiem Burczykiem na czele, 
prelegenci: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
Joanna Witkowska, Rafał Rybak z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
i Marcin Nowicki z Centrum Myśli Strategicznych oraz zaproszeni 
goście, w tym wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard 
Świlski. Podczas spotkania omówiono wyzwania regionalnego rynku 
pracy, możliwości pracodawców w dobie tzw. rynku pracownika oraz 
sposoby radzenia sobie z rekrutacją, szkoleniami czy odpływem 
pracowników z firm.

W pierwszej części spotkania dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku Joanna Witkowska omówiła aktualną sytuację na 
rynku pracy. Zwróciła uwagę na potrzebę wspierania mobilności 
przestrzennej i zawodowej, zagospodarowania niewykorzystanych 
zasobów pracy, wzmocnienie działań wspierających instytucje 
rynku pracy, dopasowania kompetencji i kwalifikacji do potrzeb 
rynku pracy oraz promowania przedsiębiorczości. Mówiła 
też o przyczynach bierności zawodowej oraz problemach 
z zatrudnianiem cudzoziemców.
W drugiej części Marcin Nowicki z Centrum Myśli Strategicznych 
przeprowadził dyskusję panelową z pracodawcami, szukając wspólnie 
odpowiedzi na pytania, co robić, aby lepiej radzić sobie z rekrutacją 
i szkoleniem pracowników, jak skutecznie i nowocześnie zarządzać 
kadrą w przedsiębiorstwie, jak zatrzymać pracowników w firmie i jak 
oceniać ich pracę. Najczęściej sygnalizowanymi przez pracodawców 
problemami były trudności z rekrutacją pracowników, brak chętnych, 
dobrze przygotowanych i wykształconych kandydatów do pracy, słaba 

jakość szkoleń oraz ich niedopasowanie do potrzeb pracowników. 
W podsumowaniu prowadzący dyskusję zasugerował zmiany, których 
wprowadzenie może przełożyć się na lepsze efekty zarządzania firmą. 
- Zamiast rekrutować – nawiąż relacje z potencjalnymi pracownikami. 
Zamiast szkolić – buduj uczącą się organizację. Zamiast zarządzać 
systemami zarządzania – buduj współodpowiedzialność i zrozumienie 
„reason of being” (powodu istnienia) firmy. Zamiast przywiązywania do 
firmy – utrzymuj dobre relacje, a zamiast ocen okresowych – wspieraj 
samoocenę i ciągły przepływ informacji – mówił Marcin Nowicki.
Pracodawcy mieli również okazję dowiedzieć się, gdzie mogą 
szukać wsparcia finansowego na zatrudnienie pracowników. Jedną 
z możliwości zaprezentowanych przez Rafała Rybaka z Pomorskiego 
Funduszu Rozwoju jest skorzystanie z Pożyczki na Zatrudnienie 
udzielanej przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kaszubski 
Fundusz Przedsiębiorczości.

(K.C.)
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STEICO liderem 
kształcenia 
zawodowego  
na Pomorzu
Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku, a statuetka 
„Gryfa” stała się jedną z najbardziej cenionych i prestiżowych 
regionalnych nagród gospodarczych. Przyznawana jest przez 
organizacje gospodarcze reprezentowane w Pomorskiej Radzie 
Przedsiębiorczości oraz władze województwa pomorskiego.
W tym roku do konkursu zakwalifikowano aż 85 firm i organizacji. 
Rozstrzygnięcia zapadły w siedmiu głównych kategoriach 
konkursowych. 

Laureatem w kategorii „Lider kształcenia zawodowego – średnie 
i duże przedsiębiorstwo” została firma STEICO Sp. z o.o. z Czarnej 
Wody. Statuetki laureatom wręczył marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk podczas uroczystej gali 19 
września w Dworze Artusa w Gdańsku. Nagrodę w imieniu 
STEICO odebrał z rąk marszałka Pan Waldemar Motyla, 
Wiceprezes Zarządu STEICO CEE Spółka z o.o. 

Najlepsze firmy na Pomorzu wyróżniono Gryfami Gospodarczymi. Wśród nich znalazła się firma 
STEICO Sp. z o. o. z Czarnej Wody nagrodzona w kategorii lider kształcenia zawodowego - średnie 
i duże przedsiębiorstwo.
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W roku szkolnym 2018/2019 firma STEICO z Czarnej Wody rozpoczęła kształcenie w kolejnej klasie patronackiej w Branżowej Szkole I Stopnia 
w nowym zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej. Efektywny, dualny systemem edukacji oferowany przez szkołę w Czarnej 
Wodzie ma zagwarantować młodym ludziom atrakcyjną pracę po ukończeniu nauki.

REKLAMA 179/2018/RL

Firma STEICO świadomie i celowo inwestuje w młodych ludzi, chcąc związać ich przyszłość 
z nowoczesną i stwarzającą szansę rozwoju firmą. Wdrożony w szkole nowatorski system 
kształcenia – trzy dni nauki w szkole i dwa dni praktyki w zakładzie STEICO - gwarantuje 
absolwentom pracę w nowoczesnej fabryce forniru klejonego warstwowo. Mogą oni również 
przystąpić do niemieckiego egzaminu zawodowego, dzięki czemu w przyszłości będą mogli 
podjąć pracę na terenie Niemiec bez konieczności starania się o uznanie ich polskiego dyplomu.
Projektowi klas otoczonych opieką przez niemieckie przedsiębiorstwa działające w Polsce 
patronuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przy wsparciu Konsulatu Generalnego 
Niemiec. Powołanie do życia nowego zawodu to także jedna z inicjatyw firmy STEICO, która 
wcześniej w powiecie starogardzkim stworzyła m.in. nowoczesną szkołę zawodową i centrum 
myśli konstrukcyjnej dla młodzieży. Była to wspólna inicjatywa STEICO Spółka z o.o., Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej to jednocześnie pierwszy tego typu zawód 
przemysłowy w Polsce. Dualny system praktyk stawia nacisk na poznanie przez praktykantów 
wszystkich procesów produkcyjnych. Uczniowie mają możliwość skorzystania z wiedzy doświadczonych 
fachowców z firmy STEICO, którzy sami zdobywali doświadczenie również za granicą.
Klasa patronacka jest dzielona na cztery grupy - dwie grupy zajmują się nauką teoretyczną 
na terenie zakładu, dwie pozostałe pracują na liniach produkcyjnych. Po czterech godzinach 
następuje zamiana. Uczniowie mają możliwość poznania procesów przerobu drewna i wszystkich 
niezbędnych informacji teoretycznych. Taka forma kształcenia przekłada się na dobre wyniki 
z egzaminów zawodowych.
Po zakończeniu nauki w klasie patronackiej młodzież może zostać zatrudniona w zakładzie 
STEICO w Czarnej Wodzie.

Nowatorski 
system 
kształcenia 

w klasie 
patronackiej

pRacownicy steico odwiedzili taRgi dRema
Międzynarodowe targi Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DrEMa 
to niekwestionowany lider wśród przedsięwzięć 
targowych w Europie Środkowo-Wschodniej 
dedykowanych branży obróbki drewna. 
W tegorocznej edycji wzięli udział młodociani 
pracownicy stEICO wraz z opiekunami.
Targom towarzyszyło wiele imprez o charakterze branżowym 
i edukacyjnym. Listę dotychczasowych wydarzeń (Kongres Prze-
mysłu Drzewnego KOOPDREW, Drema Dzieciom, Pawilon Promo-
cji Drewna, Strefa Parkietu, Strefa Wiedzy i Konsultingu, konkurs 
Wyczarowane z Drewna, Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ, 
Poligon Prezentacji Lakierniczych) wzbogaciły w tym roku: stu-
dio na żywo Dom i Drewno oraz konkurs Starcie Mistrzów, Akade-
mia Pelletu, Strefa BHP, warsztaty produkcji mebli InfoTEC Work-
Shop, DREMA Tools, nowa formuła spotkań kooperacyjnych B2B 
Wood Meetings oraz dwie wystawy Lasów Państwowych. W ra-
mach projektu DREMA DESIGN zaprezentowano możliwości wy-
korzystania drewna i materiałów drewnopochodnych do arty-
stycznych inspiracji.

Na tak znamienitym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli STEICO. Pracownicy młodociani wraz z ich opieku-
nami odwiedzili Targi DREMA i wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem zarówno ekspozycji wystawienniczej, jak i ofer-
ty wydarzeń towarzyszących, w tym konferencji, warsztatów 
i przestrzeni specjalnych.
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Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

jeśli miałby Pan jednym słowem określić, co 
napędza edukację i sport w naszym województwie, 
jakie byłoby to słowo?
- Współpraca. Tylko dzięki aktywnej współpracy z mieszkań-
cami, nauczycielami, dyrektorami i samymi uczniami może-
my wdrażać w życie nowe, gigantyczne projekty. Oczywiście 
pieniądze też są potrzebne i to niemałe, ale bez chęci dialogu 
i wspólnych przedsięwzięć pieniądze nic by nie dały. Po co bu-
dować boisko, które będzie puste? Po co organizować dodat-
kowe obozy naukowe i zajęcia, na które nikt nie przyjdzie? To 
społeczeństwo pokazuje, że jest potrzeba takich działań i cie-
szę się, że mogę brać w nich udział. Bardzo dziękuję wszystkim 
samorządom za tę współpracę i nie mogę doczekać się kolej-
nych wspólnych działań.

Przejdźmy zatem do konkretów. jakie konkretne 
kroki czynione są w tym kierunku?
- Wystarczy wspomnieć o trwającym od lat programie Zdol-
ni z Pomorza. To unikatowy w skali kraju program Samorządu 
Województwa Pomorskiego. Dzięki ogromnemu dofinasowa-
niu unijnemu wsparcie uzyskują zarówno uczniowie uzdolnie-
ni z przedmiotów ścisłych, jak i w obszarze kompetencji spo-
łecznych. Programem Zdolni z Pomorza objętych zostało po-
nad 1700 osób. Nie należy również zapomnieć o wsparciu po-
morskiego szkolnictwa zawodowego, którego realizowane jest 
poprzez przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci 
szkół zawodowych w regionie”. Objęto nim szkolnictwo zawo-
dowe w każdym powiecie województwa pomorskiego. Środki 
z przedsięwzięcia przeznaczane są nie tylko na dodatkowe za-
jęcia, ale także na modernizację pracowni dydaktycznych czy 
remonty budynków szkół. Te programy powstają w dużej mie-

rze po to, by kształcić w zawodach, na które jest zapotrzebo-
wanie w danym rynku, by młodzi ludzie zostali w kraju i dobrze 
zarabiali.

Nauce w szkołach regularnie towarzyszy 
aktywność fizyczna. Minione lata pokazują, że 
uczniowie chcą ćwiczyć i mają ku temu warunki.
- Dokładnie tak jest. Ostatnie lata przyniosły prawdziwy wy-
syp obiektów sportowych. Wiele z nich udało się zbudować 
dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, pieniędzy unijnych 
oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przede wszystkim jed-
nak jest to wkład samorządów. Mam na myśli nie tylko finan-
se, ale i zaangażowanie, aktywność i dialog, o których mówi-
łem na początku tej rozmowy. Co jednak najważniejsze, obiek-
ty te nie stoją puste. Hale sportowe i boiska tętnią życiem nie 
tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale i zajęć dodat-
kowych, realizowanych np. w ramach współpracy z Wojewódz-
kim Szkolnym Związkiem Sportowym w Gdańsku. Mam przy-
jemność stać na czele Zarządu WSZS i wiem, że szkoły bardzo 
chętnie korzystają z organizowanych przez nas zająć dodatko-
wych, np. w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Obec-
nie z SKS-u korzysta niemal 20 tys. uczniów, co przekłada się 
na 60 różnych rodzajów aktywności oraz ok. 1000 grup. Cieszę 
się, że w czasach internetu i telefonów komórkowych, zaintere-
sowanie aktywnością fizyczną wciąż jest bardzo duże i myślę, 
że będzie jeszcze rosnąć. Nie możemy tylko zapomnieć o cią-
głym stwarzaniu młodzieży doskonałych warunków ku temu. 
Tu liczę na dalszą, owocną współpracę z samorządami, dyrek-
torami, nauczycielami i samą młodzieżą.

Przede wszystkim współpraca
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REKLAMA 29A/2018/ZM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku rozpoczął od września wdrażanie na terenie województwa 
pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.” Od 4 września 
do 10 października prowadzone będą spotkania informacyjne dla 
mieszkańców województwa pomorskiego.

Specjaliści Funduszu odwiedzą każdą gminę i w przystępny sposób 
przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy 
przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym re-
jestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinanso-
wania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.
W powiecie starogardzkim pierwsze spotkania informacyjne odbyły 
się już w Osiecznej, Smętowie Granicznym, Osieku i Skarszewach. 
Kolejne planowane są:
27 września o godzinie 16:00 w Kaliskach w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury,
27 września o godzinie 18:00 w Zblewie w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury,
28 września o godzinie 16:00 w Lubichowie w Gminnym Ośrodku 
Kultury,
2 października o godzinie 16:30 w Starogardzie Gdańskim w Staro-
gardzkim Centrum Kultury,
8 października o godzinie 16:30 w gminie Starogard Gdański w sali 
Grodziska Owidz,
10 października o godzinie 16:00 w Czarnej Wodzie w sali obrad 
Rady Miejskiej.
Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fi-
zycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów 
jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe uzyskanie 
dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych pali-
wami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła.
Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych: z miejskiej sieci 
ciepłowniczej (węzły ciepła), gazem ziemnym lub LPG, olejem opa-
łowym, elektrycznością (w tym pompy ciepła), biomasą oraz wę-
glem.
W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest 
spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła 
gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności mini-
mum A, z kolei pompy ciepła - minimum klasą A+.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofi-
nansowany w obiektach nowobudowanych, tj. nie oddanych 
jeszcze do użytku.
Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach programu możliwe bę-
dzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania ter-
momodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym, w tym na: docie-
plenie ścian, stropów, dachów i podłóg; wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej; modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.; 
montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; przyłącza do 
zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne); 
montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu docho-
dów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 
30 proc. do nawet 90 proc. W ramach potrzeby można będzie 
również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowa-
nie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypad-
ku montażu instalacji solarnych dofinansowanie udzielane jest 
jedynie w formie pożyczki.
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nabór rozpocznie się 
w drugiej połowie września.

 (K.C.)

Do 90 procent 
dofinansowania 
na wymianę 
źródła ciepła
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Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W powiecie starogardzkim 
uczestniczyły w akcji Starogard Gdański, Skarszewy, Zblewo, Czarna Woda i Kaliska.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca zna-
jomość literatury narodowej. Pomysłodawcą akcji była Agniesz-
ka Celeda, dyrektor Biura Kultura, a zapoczątkował ją w 2012 
r. prezydent Bronisław Komorowski. W ubiegłych latach czyta-
no: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Zemstę” Aleksandra 
Fredry, „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” 
Bolesława Prusa, “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz “We-
sele” Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku Para Prezydencka 
zaprosiła Polaków do wspólnego przeżywania treści zawartych 
w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego w adaptacji opracowa-
nej przez krytyka literackiego i felietonistę Andrzeja Dobosza.
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę 
zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie „Przedwio-
śnia”. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mą-
drej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do do-
świadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tego-
roczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest 
promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. 
A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło pro-
gram obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny ele-
ment krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napisał w li-
ście Prezydent RP Andrzej Duda.

Narodowe czytanie 
„Przedwiośnia” w powiecie 

starogardzkim

W Starogardzie Gdańskim Narodowe Czytanie odbyło się 7 
września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda 
Sychty. Fragmenty „Przedwiośnia” czytali na głos dyrektor bi-
blioteki Radosław Spychalski, przewodniczący Rady Miasta Ja-
rosław Czyżewski, Hanna Wnuk-Zaremba oraz uczennice Ze-
społu Szkół Ekonomicznych i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
3 w Starogardzie Gdańskim.

7 września czytała również Czarna Woda. Fragment „Przedwio-
śnia” - „Nocne spotkanie w Leńcu” odczytali burmistrz Arkadiusz 
Gliniecki, zastępca burmistrza Łukasz Łangowski, ks. Sebastian 
Kowalski, była nauczycielka języka polskiego Renata Szatkow-
ska, nauczyciel Paweł Rybacki oraz uczeń gimnazjum Piotr Nel-
ka. Widownię wypełniła młodzież ze szkoły podstawowej i zawo-
dowej, podopieczni OREW-u, a także mieszkańcy. 

W Zblewie „Przedwiośnie” czytano 8 września przy fontannie 
na skwerze Jana Pawła II. Fragmenty „Rodowodu” odczyta-
li sołtys wsi Pinczyn Irena Szulkowska, sekretarz gminy Zble-
wo Daniel Szpręga, wiceprzewodniczący Rady Rodziców Arka-
diusz Makowski oraz nauczyciel historii ze szkoły podstawowej 
w Zblewie Grzegorz Młyński.
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We wrześniu w Starogardzie Gdańskim powstały dwa murale: jeden upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, drugi zaś – 
promujący profilaktyczne badania kolonoskopowe.

Starogard Gdański zyskał 
dwa nowe murale

Magdalena Haras, adam jakub Haras, józef 
Olszynka i Daria Weisbrodt wykonali na ścianie 
bloku nr 37 na os. Kopernika barwny mural 
upamiętniający przypadającą w tym roku setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mural nawiązuje do tradycji i kultury 20-lecia międzywojennego, 
którą autorzy w przemyślany sposób wpletli we współczesność. 
– Zależało nam, aby ten obraz nie tylko cieszył oko, ale też 
coś przekazywał – wyjaśnia Magdalena Haras. - Stąd zawarte 
w nim treści, poza symboliką patriotyczną, nawiązują do życia 
mieszkańców z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
Główną postacią muralu jest generał Józef Haller na tle fal 
morskich, które symbolizują zaślubiny Polski z Bałtykiem w 1920 
r. Poniżej mamy dwie kobiety w strojach z epoki, które spędzają 
czas na rozmowie – być może o przyszłości naszego kraju – 
w kawiarnianej przestrzeni, gdzie jednym z ozdobników jest 
bordiura z obrazu Stanisława Wyspiańskiego. Z kolei droga, która 
„wiedzie w przyszłość”, to odniesienie do dzisiejszej Polski, która 
nieustannie się zmienia, jakby była „w ciągłej budowie”. Po drodze 
na deskorolce pędzi chłopak z polską flagą w dłoni. Jest to alegoria 
współczesnej młodzieży, która w wolnym kraju może realizować 
swoje pasje i marzenia. Trochę surrealistycznie początek drogi 
zaczyna się pięciolinią z nutami Hymnu Narodowego. Przekaz 
jest bardzo prosty. Nasza historia, tradycja, kultura jest wartością 
ponadczasową. Pozwala nam rozumieć współczesność i nas 
samych, bowiem bez kultury i historii naród nie istnieje.

Na budynku przy ul. Hallera 38 powstał 
mural będący częścią kampanii społecznej 
„rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć 
– zrób kolonoskopię”. został wykonany przez 
Konrada Kowala z KOKa studio.
Głównym założeniem kampanii jest prowadzenie działań promo-
cyjnych na obszarach tzw. „białych plam”, czyli powiatów o naj-
niższej zgłaszalności na profilaktyczne badania kolonoskopo-
we, dlatego też mural powstał między innymi w Starogardzie 
Gdańskim. To niestandardowe działanie to element 3-letniej 
kampanii organizowanej w ramach projektu „Profilaktyka raka 
jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej 
mieszkańców województwa pomorskiego” realizowanego przez 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. W ramach projek-
tu badania kolonoskopowe można wykonać również w ośrod-
kach współpracujących, m.in. w Medpharmie Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim. Z bezpłatnych ba-
dań kolonoskopowych mogą skorzystać kobiety i mężczyźni 
aktywni zawodowo w wieku: 50-65 lat, którzy nie mają objawów 
raka jelita grubego, a także w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie 
wykonywali badania kolonoskopowego; 40-65 lat bez objawów 
raka jelita grubego, które miały w rodzinie krewnego pierwsze-
go stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego 
oraz 25-65 lat pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha.
Do projektu można się zgłosić poprzez formularz na stronie  
www.kolonoskopia-pomorze.pl lub poprzez kontakt telefo-
niczny z infolinią pod numerem (58) 727 01 30. 
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Akcja Narodowego Czytania w Skarszewach odbyła się 8 września 
na skarszewskim rynku. Dla uczestników zorganizowano piknik oraz 
poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW Bączek. We wspól-
nym czytaniu „Przedwiośnia” wzięli udział m.in. burmistrz Skarszew 
Jacek Pauli, dyraktor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicz-
nej w Skarszewach Mirosława Moller oraz mieszkańcy miasta i gmi-
ny Skarszewy, a towarzyszyła im muzyka na żywo w wykonaniu Na-
talii Novitzka.
W Kaliskach Narodowe Czytanie odbyło się 8 września w bibliotece 
w Gminnym Ośrodku Kultury. „Rodowód” i część pierwszą „Przed-
wiośnia” - „Szklane domy” odczytały Malwina Sikora, Agnieszka 
Grycz, Ewa Czeplina, Janina Schmidt, Dominika Fijał, Iwona Ciemiń-
ska, Anna Ałanowska, Genowefa Koprowska oraz dzieci: Ola Ałanow-
ska, Zofia Grycz, Maja Ostrowska i Ola Węsierska. Uczestniczki od-
mierzały czas czytania za pomocą klepsydry.
Tegoroczna edycja Narodowego Czytania spotkała się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców powiatu starogardzkiego. Uczestnicy, 
którzy przynieśli na czytelnicze spotkania w swoich gminach własne 
egzemplarze powieści Żeromskiego, otrzymali okolicznościową pie-
częć upamiętniającą akcję.  (K.C.)



NIERUCHOMOŚCI

sPrzEDaM

sPrzEDaM działki budowlane w Gościcinie, 
o pow. 616 i 700 m. Tel. 692 709 330

sPrzEDaM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

sPrzEDaM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPrzEDaM działki budowlane w Żukowie pow. 
0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwar-
dzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 
634 165

WyNajMĘ

WyNajMĘ mieszkanie 40m2 i piwnicę plus ko-
tłownię. Luzino centrum, tel: 570 009 915

WyNajMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POszUKUjĘ WyNajĄĆ

jEstEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzEDaM

sUzUKI SX4 2010r. 1600 cm 3, 90koni , przebieg 
187 tys., czerwony, diesel, cena 17 900, Reda, tel. 
510260315 .

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzEDaM komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

UsłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPaKOWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330

PrOfEsjONaLNa fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOtłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

PaNI lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna 
pana do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związ-
ku, z powiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835

32-LEtNI kawaler pozna panią do 47 lat w celu 
stałego związku, tel: 690 526 075.

sINGLE, 35l., modelowy typ urody. Szukam Panią 
28-60 lat,miłej sponsorki. Gdańsk, Paul, tel: 574 
797 077.

sEx-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna panów 
sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213. 

saMOtNy, zadbany 48 lat, pozna kobietę do sta-
łego związku, tel. 786 197 025.

RÓŻNE

sPrzEDaM piłeczki – breloczki z rzemieniem 
biało-czerwony oraz Arki Gdynia z niebiesko-żół-
tym, z zapięciem srebrnym karabińczyk, tel. 604 
947 489

sIaNO, słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu. Możliwość transportu, 
tel. 506 250 477.

DrEWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone. Możliwy transport, tel. 506 250 477.

sPrzEDaM pojemnik na chleb, ładny, biały, owal-
ny, 60zł, tel.507 486 424.

PłUG, 3 skiby, 780 brony, 3 i 5, od 600 do 800, 
rozdrabniacz BAK 830, tel. 600 667 860.

sPrzEDaM piłę do drewna, samorobna, z kółkami 
2.2kw 380v, 580zł, Gościcino, tel. 695 230 080.

sPrzEDaM rower, 3 przerzutki, Shimano, bardzo 
dobry stan, 650zł, tel.507 486 424.

sPrzEDaM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

sPrzEDaM szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurtki, 
135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

sPrzEDaM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobo-
wy, tel. 607 291 564

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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szUKasz PraCOWNIKa?
Napisz ogłoszenie!

OtOz aNIMaLs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓŻ NaM POMaGaĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, 

przekaż 1% podatku
 (Krajowy Rejestr Sądowy: 

KRS 0000069730 
w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce 
k. Wejherowa”)

WaŻNE tELEfONy

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.
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W sobotę, 8 września, w Lesie Szpęgawskim odbył się maraton 
MTB Kociewie Szlakiem 2018 organizowany przez Stowarzysze-
nie Grupa Kolarska Starogard Gdański. Dorośli mieli do wyboru 
dwa dystanse: 26 km (MINI) oraz 52 km (MEGA). W zawodach 
wzięło udział ok. 250 zawodników. Dystans MINI najszybciej 
pokonał Tomasz Rzeszutek z Sierakowic z wynikiem 0:53:14, 
natomiast MEGA - Michał Bogdziewicz z Gdańska, osiągając 
czas 1:48:05. Najmłodsi adepci kolarstwa również stanęli w ro-
werowe szranki, mierząc się z dystansem 4 km oraz 1 km.
Natomiast w niedzielę, 9 września, spod bram średniowieczne-
go grodziska w Owidzu wystartował maraton kolarski Kociewie 
Kołem 2018 organizowany przez Stowarzyszenie RowerOver. 
Ponad 700 uczestników zmierzyło się na dystansach: 65 km 
(MAGISTER), 115 km (DOKTOR) i 155 km (PROFESOR). Zawod-
nicy startowali indywidualnie oraz drużynowo w tzw. formule 
Kociewie Challenge – najlepsza okazała się reprezentacja klubu 
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A z Sopotu. Dla naj-
młodszych przygotowana była rekreacyjna trasa 22 km. 

(K.C.)

Rowerowy 
weekend 
w powiecie 
starogardzkim

W dniach 8-9 września, wzorem ubiegłych lat, ulice i drogi powiatu starogardzkiego zamieniły się w rowerowy szlak. Wszystko za sprawą dwóch 
imprez rowerowych - Kociewie Szlakiem i Kociewie Kołem - w których zmierzyli się profesjonaliści i amatorzy kolarstwa nie tylko z Kociewia.

8 września seniorzy z powiatu starogardzkiego 
spotkali się na xIV Powiatowej spartakiadzie 
Emerytów, rencistów i Osób Niepełnosprawnych. 
Na stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny 
w starogardzie Gdańskim rywalizowało 
292 zawodników z jedenastu gminnych kół 
emeryckich i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
społecznej.
Do stolicy Kociewia już po raz czternasty zjechali emery-
ci i renciści z sąsiednich gmin, aby powalczyć o medale i ty-
tuł najbardziej usportowionej gminy. Impreza rozpoczęła się 
uroczystym przemarszem uczestników Spartakiady, którzy 
w olimpijskim szyku z uśmiechami na twarzach zaprezento-
wali swoje drużyny władzom samorządowym i organizato-
rom.
Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak życzył uczestni-
kom wspaniałej zabawy. – Pogoda sprzyja dobrym ludziom. 
Państwo macie wyśmienitą – mówił Stankowiak. - Jestem 
pod wrażeniem Waszej werwy. Wszystkim życzę jak najlep-

szych wyników, chociaż dużo ważniejsze od nich jest to, że 
możecie się spotkać i pokazać, jak bardzo aktywni jesteście.
Uczestnicy Spartakiady mogli sprawdzić się aż w 14 konku-
rencjach. Oprócz obierania jabłek i strącania kręgli, panie 
kręciły hula-hop i maszerowały z kijkami, a panowie strzelali 
gole na bramkę i rywalizowali w piciu napoju z puszki. Wszy-
scy toczyli oponę na czas, ścigali się na rowerach, rzucali lot-
ką do tarczy i wbijali gwoździe na czas. Były też rzut piłką do 
kosza i na odległość oraz strzelanie z wiatrówki.
Po indywidualnych konkurencjach uczestnicy mogli ochłonąć 
przy kawie, herbacie i słodkiej przekąsce. Organizatorzy za-
pewnili też wszystkim uczestnikom posiłek, a zawody zakoń-
czyły się wspólną zabawą. 
XIV Spartakiada Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnospraw-
nych zakończyła się rywalizacją par tanecznych, po której na-
stąpiło wręczenie medali oraz nagród indywidualnych.
Tytuł najbardziej usportowionej gminy obroniło po raz kolej-
ny Zblewo. Drugie miejsce zajął Osiek, trzecie zaś Pinczyn. 
Serdecznie gratulujemy! 

(K.C.)

spoRtowa Rywalizacja senioRów z powiatu 
staRogaRdzkiego
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