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Władzom Skarszew oraz dyrekcji Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia zależy na dobrej 
kondycji zdrowotnej społeczeństwa. 
Stąd pomysł na akcję, której celem była 
profilaktyka chorób i promocja zdrowe-
go, aktywnego trybu życia. Akcja zor-
ganizowana pod nazwą „Skarszewski 
Dzień Zdrowia” cieszyła się dużym po-
wodzeniem – aż 398 pacjentów skorzy-
stało z wielu wykonywanych tego dnia 
badań: spirometrii, ekg, pomiaru ciśnie-
nia, badaniu fibroskanem, pomiaru po-

ziomu glukozy, cytologii, mammogra-
fii, badania poziomu cholesterolu. Spe-
cjaliści udzielili łącznie 409 konsultacji 
kardiologicznych, neurologicznych, gi-
nekologicznych, laryngologicznych, in-
ternistycznych, pediatrycznych, diete-
tycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły za-
jęcia „Zdrowy kręgosłup”, które pro-
wadzili trenerzy Skarszewskiego Cen-
trum Sportu. Chętni mogli oddać krew 
do banku kwi oraz zarejestrować się 

do bazy danych potencjalnych dawców 
szpiku. Promowano także picie wody 
na stoisku wystawionym przez Gminne 
Wodociągi i Kanalizację, a pracownicy 
GOK prowadzili ciekawe zajęcia rucho-
we dla dzieci i młodzieży.
Skarszewski Dzień Zdrowia zorganizo-
wali: SCS, GOKiBP, GWiK, GOSiR, Para-
fia pw. św. Michała Archanioła, ratow-
nictwo medyczne, Gregor Trans, OSP 
Skarszewy, wolontariusze DKMS. 
/al/

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

Bezpłatne badania, możliwość skonsultowania się ze specjalistami oraz warsztaty 
edukacyjne – tak wyglądał Dzień Zdrowia, który zorganizowano w Skarszewach. 
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Każdy mieszkaniec Starogardu, który 
ukończył 16 lat, może oddać dwa gło-
sy, jeden na projekt społeczny i jeden 
na projekt infrastrukturalny. Wygry-
wają te pomysły, które uzyskają naj-
większa liczbę głosów.
Głosować będzie można, podobnie 
jak w ubiegłym roku, przez Internet 
instalując w telefonie aplikację Bu-

dżet Obywatelski Starogard Gdań-
ski lub poprzez stronę www.bo.sta-
rogard.pl Można także zagłosować 
osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. 
Gdańskiej 6. Dodatkowo podczas Dni 
Starogardu 29 i 30 czerwca na Sta-
dionie Miejskim im. Kazimierza Dey-
ny stanie namiot, w którym miesz-
kańcy również będą mogli oddać 

swoje głosy.
Ostateczną listę zakwalifikowanych 
projektów z numerami do głosowa-
nia można znaleźć pod adresem: sta-
rogard.pl w zakładce „Budżet obywa-
telski”. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 2 lipca 
2019 r., a realizacja projektów w 2020 
roku. /raf/

Budżet Obywatelski 
– ruszyło głosowanie
Jeszcze do końca czerwca można oddawać głosy na projekty najnowszej 
edycji Budżetu Obywatelskiego. 

UczniOwie:
Agnieszka Markowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
Ernest Mindykowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
Kacper Słomiński (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2)
Oliwia Kosecka (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
Zofia Kuraszewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
Marta Starczewska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4)
Marta Partyka (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
Maciej Batkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
Zofia Hejenkowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)
Julia Runge (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)

naUczyciele:
Małgorzata Ćwiek i Lucyna Walczak (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
Marlena Tańska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2)
Małgorzata Forc-Szopińska i Mateusz Brucki (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
Lucyna Radtke (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi)
Sabina Kosecka i Zbigniew Kozłowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
Joanna Rajewska i Beata Kubacka (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)

Nagrody dla uczNiów 
i Nauczycieli
Najbardziej wyróżniający się uczniowie oraz nauczyciele sta-
rogardzkich szkół podstawowych odebrali nagrody z rąk pre-
zydenta miasta Janusza Stankowiaka.

– Zanim usłyszymy ostatni tegoroczny dzwonek, uczniowie 
i nauczyciele, spotkają się, aby podziękować sobie za jeszcze 
jeden rok pracy, kolejny rok nauki. Tradycją Urzędu Miasta 
Starogard Gdański są spotkania takie, jak to, kiedy do podsu-
mowań i podziękowań, dołączają się władze miasta – mówiła 
Hanna Stasiewicz z Wydziału Spraw Społecznych.
– Są dzisiaj z nami uczniowie, którzy wyróżniają się osiągnię-
ciami przedmiotowymi, sportowymi, wzorową postawą i ak-
tywnością społeczną. Niektórzy z nich opuszczają już mury 
swoich szkół i 1 września rozpoczną kolejny etap edukacji. 
Przez wszystkie lata nauki dali nam wiele radości. Są z nami 
również ich rodzice, którzy od najmłodszych lat kształtowali 
charaktery swoich dzieci, wychowując je z ogromną miłością 
oraz oddaniem – powiedziała Hanna Stasiewicz.
Podziękowania dla Danuty Pawlisch, która prze 10 miesięcy 
pełniła obowiązki dyrektora PSP 4.
Zgromadzonych tego dnia w Urzędzie Miasta uczniów i na-
uczycieli prezydent Starogardu postanowił uhonorować dy-
plomami oraz nagrodami rzeczowymi. – Jestem bardzo dum-
ny z młodzieży, która już dzisiaj sławi i mam nadzieję sławić 
będzie w przyszłości nasze miasto. Starogard Gdański zasłu-
guje na wspaniałych ludzi. Wy do nich należycie. Należą do 
nich Wasi nauczyciele, Wasi rodzice, bo dzięki nim i wskaza-
nym przez nich drogom możecie się w pełni rozwijać – mówił 
prezydent Janusz Stankowiak.
Razem z prezydentem Januszem Stankowiakiem dyplomy i na-
grody wręczali radni Rady Miasta Marek Jankowski i Sławomir 
Ruśniak. Podziękowania otrzymała Danuta Pawlisch, która przez 
10 miesięcy wzorowo pełniła obowiązki dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.
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Miasto otrzymało tytuł „Gmina 30-lecia wol-
ności RP” w ramach udziału w Ogólnopol-
skim Programie Samorządowa Marka Roku.
W piątek, 14 czerwca, podczas jubileuszo-
wej Wielkiej Gali Polskiej Przedsiębior-
czości w Warszawie, Ogólnopolska Fe-
deracja Przedsiębiorców i Pracodawców 
– Przedsiebiorcy.pl nagrodziła najlepiej 
funkcjonujące samorządy i przedsiębior-
stwa w Polsce.
Tytuły „Gminy 30-lecia wolności RP” oraz 
statuetki „Orła Polskiego Samorządu” 
otrzymało 30 samorządów, które zdaniem 
Rady Programowej Plebiscytu Orły Pol-
skiej Przedsiębiorczości, są symbolem roz-
woju i efektywności w zarządzaniu. Wśród 
uhonorowanych znalazła się Gmina Miej-

ska Starogard Gdański. Nagrodę dla nasze-
go samorządu podczas uroczystej gali ode-
brał Tadeusz Błędzki – zastępca prezyden-
ta miasta Starogard Gdański.
– To kolejny dowód na to, że miasto efek-
tywnie wykorzystuje środki zewnętrzne, 
inwestuje w rozwój, dba o poprawę jako-
ści życia mieszkańców i warunki sprzyja-
jące rozwojowi przedsiębiorczości – po-
wiedział wiceprezydent.
Ogólnopolski Program Promocji Regionów 
Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, 
która od dekady promuje samorządy i bu-
duje ich pozytywny wizerunek. Umacnia ich 
pozycję jako silnych marek, które stawiają 
na rozwój i nieustanne podnoszenie stan-
dardu życia mieszkańców.

Orzeł Polskiego 
Samorządu dla Starogardu

Gmina Miejska Starogard Gdański znalazła się wśród laureatów Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. 

Fo
t.

 M
ag

da
le

na
 D

al
ec

ka
/s

ta
ro

ga
rd

.p
l

T E M A T ?M A S Z  C I E K A W Y Nap i sz  do  nas !  j . b a t h i s@expressy. p l



www.gst24.plWtorek, 25 czerwca 20194

Główne wydarzenia w cią-
gu dwudniowego świętowa-
nia odbywały się na scenie 
przy Kościółku 24h, na któ-
rej wystąpili m.in. Najlepszy 
Przekaz w Mieście, Jeden 
Osiem L, Verba, Dwa Plus 
Jeden, Rafał Brzozowski, 
Kabaret Smile i W Starym 
Stylu. Były też wspaniały 
pokaz w wykonaniu Gwar-
dii Gryfa z Wrocławia, eks-
plozja kolorów, dyskoteka 

z Concordią, Fire Show, 
Lunapark Kellner z Czech 
i Jarmark Kociewski.
Z okazji Skarszewskich 
Sobótek gościli w gro-
dzie nad Wietcisą  bur-
mistrz partnerskiego 
miasta Pelplin – Miro-
sław Chyła oraz delega-
cja z partnerskiego mia-
sta Mechernich w Niem-
czech. Sześcioosobowa 
delegacja, na czele któ-

rej stał burmistrz Mecher-
nich dr Hans-Peter Schick, 
miała okazję zobaczyć Pu-
bliczne Przedszkole Gmin-
ne nr 2, placówki kierowa-
ne przez skarszewskie Koło 
Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektual-
ną, Skarszewskie Centrum 
Sportu oraz tereny moder-
nizowanej gminnej oczysz-
czalni ścieków. Wszyscy 

byli pod wielkim wrażeniem 
tego, co zobaczyli i podkre-
śli, że Skarszewy przeży-
wają okres dużego rozwo-
ju. Dodajmy, że w wielkim 
świętowaniu brała czynny 
udział również wielooso-
bowa Orkiestra z Mecher-
nich-Weyer, która wzboga-
ciła swoją grą paradę, jaka 
przeszła ulicami miasta, 
a ponadto muzycy wystąpili 
na scenie.

Tysiące osób wspólnie bawiły się 
na Skarszewskich Sobótkach

Za nami Skarszewskie Sobótki, które przyciągnęły tysiące osób spragnionych dobrej zabawy i rozrywki. 

Zapraszamy wszystkie dzieci młodzież z terenu mia-
sta i gminy Skarszewy do udziału w Letniej Szkole Ję-
zyka Angielskiego, która odbędzie się w dniach od 3 do 
16 lipca w Zespole Szkół  Publicznych im. Mikołaja Ko-
pernika w Skarszewach, w godzinach od 9:00 do 13:00. 
Zajęcia będą prowadzić studenci z partnerskiego miasta 
Sandy, z pomocą polskich wolontariuszy, którzy każdego 
roku przygotowują bardzo ciekawy i obszerny program. 
Gwarantujemy świetną zabawę, wiele atrakcji i niespo-
dzianek.  Zapisy dzieci trwają do 28 czerwca włącznie 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej w Zamku Joannitów (trzeba przyjść osobiście). 
Koszt uczestnictwa to 130 złotych.

Letnia Szkoła 
Języka angieLSkiego

Rada Miejska w Skarsze-
wach jednogłośnie udzieli-
ła burmistrzowi Skarszew 

Jackowi Pauli absolutorium 
z tytułu wykonania budże-
tu za 2018 rok. Po głosowa-

niu burmistrz podziękował 
radnym za udzielone abso-
lutorium, jak i wszystkim 

Absolutorium dla burmistrza Skarszew
tym, którzy przyczynili się 
do realizacji budżetu gminy.  
Dochody budżetowe zosta-
ły wykonane w 2018 r. w wy-
sokości około 79,68 mln zł 
(101,5 proc.), a wydatki w wy-
sokości około 76,64 mln zł 
(96,3 proc.) Nadwyżka bu-
dżetowa wyniosła ponad 3 
mln złotych. Na inwestycje 
wydano w 2018 r. blisko 10 
mln złotych, a do najważniej-
szych zadań można zaliczyć 
m.in.: modernizację i przebu-
dowę dróg gminnych, zakoń-
czenie budowy hali sporto-
wo-widowiskowej, wykonanie 
energooszczędnego oświe-
tlenia ulic w całej gminie, do-
finansowanie zakupu wozu 
bojowego dla OSP Skarsze-
wy, wykup działki i rozpoczę-
cie budowy świetlicy w Obo-
zinie, zakup sceny z oświe-
tleniem i gablotami wysta-
wienniczymi, doposażenie 
świetlic wiejskich. Na część 
zadań pozyskano środki ze 
źródeł zewnętrznych, w tym 
przede wszystkim w ramach 
projektów unijnych.
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Organizacja FUTRAKI zaprasza wszystkich mi-
łośników dobrego jedzenia na DNI STAROGAR-
DU GDAŃSKIEGO. Podczas imprezy ofertę ga-
stronomiczną zapewnią food trucki. To pierw-
szy w tym roku i największy zlot food trucków 
w mieście. Impreza odbędzie się w dniach 28-
30 czerwca. Food trucki, jak zwykle, zaoferują 
duży wybór dań z różnych stron świata. 28, 29 
i 30 czerwca (piątek, sobota, niedziela) Staro-
gard będzie kusić zapachami wspaniałych po-
traw przyrządzanych przez prawdziwych pasjo-
natów kulinariów. 
To najlepsze zaproszenie do ucztowania w for-
mule wielkiego, rodzinnnego pikniku, którego 
główną atrakcją będzie kilkanaście food truc-
ków - aut przystosowanych  do przygotowywa-
nia i wydawania posiłków. 
Każdy z samochodów serwuje oryginalne potra-
wy: od wyjątkowych meksykańskich buritto, po-
przez azjatyckie dania z woka i oryginalne bur-

gery, aż po słodkie hiszpańskie churrosy i lody 
tajskie. Bogata oferta kulinarna zaspokoi najwy-
bredniejsze gusta miłośników jedzenia.
Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świe-
żych, sezonowych produktów. Na ich bazie po-
wstają przepyszne: przystawki, dania główne 
oraz desery i kawa.

Festiwal Food Trucków 
podczas Dni Starogardu

– Oddawanie krwi to nasz wkład w zabezpieczenie 
sezonu letniego i jednocześnie wstęp do akcji ,,Bez-
pieczne wakacje”. Całą akcję koordynuje Straż Miej-
ska w Gdańsku. Uczestniczyć mogę nie tylko pra-
cownicy straży, ale też ich rodziny i przyjaciele – za-
chęca zastępca komendanta Straży Miejskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.
Do 5 lipca można oddawać krew w Oddziale Tere-
nowym RCK i K w Gdańsku, ul. Doktora Józefa Ba-
lewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański. Rejestracja: 
od poniedziałku – piątku w godz.7:00-11:30. /raf/

Strażnicy 
Służą krwią
Prefektura Straży Gminnych i Miej-
skich województwa Pomorskie-
go organizuje akcję pn. „Strażnicy 
służą krwią”. Starogardzka straż 
także się do niej przyłączyła.

Fot. Starogard.pl

/gst24pl

Polub nas 
na facebooku:





www.gst24.pl Wtorek, 25 czerwca 2019 7

1. chyba największy i najczęściej powta-
rzamy mit na temat fotowoltaiki to pyta-
nie: co jaki czas trzeba wymieniać akumu-
latory?

- Nigdy! Zakładamy instalacje on-grid w któ-
rych nie ma żadnych akumulatorów. Energia 
wyprodukowana z naszej instalacji wykorzy-
stywana jest bezpośrednio na bieżące po-
trzeby a nadmiar odprowadzany do Zakła-
du Energetycznego (z którego później ją od-
bieramy). Akumulatory stosuje się wyłącz-
nie tam, gdzie nie ma możliwości przyłącze-
nia z Zakładem Energetycznym (np. domek 
letniskowy oddalony kilkaset metrów od naj-
bliższej sieci) i nazywa się ją off-grid.

2. wiele osób jest przekonanych, że foto-
woltaika jest za droga i nigdy się nie zwró-
ci. To też mit?

- Oczywiście. Czas zwrotu kosztów instala-
cji to od 5 do maksymalnie 10 lat przy dzi-
siejszych cenach prądu. Przy założeniu, że 
w niedalekiej przyszłości cena prądu po-
szybuje w górę, a zakładana żywotność in-
stalacji to minimum 30 lat można uznać to 
za idealną lokatę kapitału. Biorąc kredyt ze 
specjalnie przygotowanych pod fotowolta-
ike ofert bankowych nieznacznie ten czas się 
wydłuża, natomiast nie musimy inwestować 
własnych środków.

3. Dość popularne jest przekonanie, że pa-
nele działają tylko wtedy, gdy świeci słoń-
ce. czy to prawda?

- Nie. Panele fotowoltaiczne w odróżnieniu od 
kolektorów słonecznych nie potrzebują słoń-
ca aby działać. Nawet kiedy słońce jest scho-
wane za grubą warstwą chmur. Kiedy moc-
no świeci, produkcja prądu odbywa się na-
wet przy ośnieżonych panelach. Nie ma też 
wpływu niska temperatura. Działa ona nawet 
odwrotnie. Kiedy panel mocno się nagrzewa, 

traci swoją sprawność. Na większości insta-
lacjach obserwuję, że największa produkcja 
energii występuje w kolejności w miesiącah: 
maj, czerwiec, lipiec, kwiecień i sierpień (co 
jest związane z wysoką temperaturą).

4. a co ze stwierdzeniem „można dostać 
raka od promieniowania”?

- Instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza więk-
szego prądu, niż ten zużywany w naszych 
gniazdkach i wykorzystywany do oświetle-
nia. Nie ma więc szkodliwego pola elektroma-

gnetycznego. Ponadto nie wywołuje hałasu 
jak przy wiatrakach i nie emituje zanieczysz-
czeń. Nie ingeruje w środowisko jak np. elek-
trownie wodne. Jest więc najbardziej ekolo-
gicznym i zupełnie nieszkodliwym źródłem 
prądu nawet w porównaniu z innymi Odna-
wialnymi Źródłami Energii – OZE.

5. często można usłyszeć, że w Polsce jest 
za mało słońca…

- Kto przejechał w ciągu ostatnich lat przez 
Niemcy o podobnym nasłonecznieniu widział 
na każdym kroku jakąś instalację, czy to na 
dachu, czy na gruncie. Ale nie tylko Niemcy - 
Wielka Brytania i kraje skandynawskie także 
inwestują w taką technologię.

6. Kolejny mit: elektrownia fotowoltaiczna 
przyciąga pioruny.

- Po pierwsze instalacja fotowoltaiczna nie 
ma żadnego wpływu na przyciąganie pio-
runów, tak jak nie ma wpływu np. gniazd-
ko wyprowadzone na zewnątrz domu i ze-
wnętrzne oświetlenie. Po drugie każdy bu-
dynek powinien być wyposażony w insta-
lację odgromową, ale mimo tego firma wy-
konująca instalacją montuje też swoją, 
niezależną od domowej. Budynek zosta-
je zatem dodatkowo zabezpieczony i jest 
jeszcze bezpieczniejszy.

Cała prawda o fotowoltaice
Wokół technologii, jaką jest fotowoltaika, narosło wiele mitów, powtarzanych przez osoby, które nie posiadają wiedzy 
w tym temacie. Dlatego wspólnie ze specjalistami z firmy Starbud postanowiliśmy rozprawić się z tymi mitami. 
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Eksplozja 
kolorów 
ze STEICO
Tradycyjnie już STEICO wraz z Pu-
bliczną Szkołą Podstawową w Czarnej 
Wodzie oraz Świetlicą Miejską „Kul-
turalnia” organizują wspólnie Dzień 
Dziecka na Stadionie Miejskim w Czar-
nej Wodzie”. Rywalizacje sportowe, 
dmuchane zamki dla najmłodszych, 
inne atrakcje oraz kulminacyjny punkt 
głównego punktu imprezy, czyli „eks-
plozji kolorów” uszczęśliwiły i tym ra-
zem naszych Milusińskich. Dobra za-
bawa bez końca, czego dowodem są 
bardzo zadowoleni uczestnicy z nie-
cierpliwością oczekujący już przyszło-
rocznej imprezy!
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Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Zakończenie roku  szkolnego 2018/2019.

Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!

Połów 
dorsza

W zeszłym roku po raz pierwszy STEICO 
zorganizowało dla swoich pracow-
ników wyjazd na połów dorsza. Po-
mysł okazał się strzałem w dziesiątkę! 
W związku z tak dużym zainteresowa-
niem, w tym roku także pierwsza tura 
wyjazdów już nami. Zarówno pogoda 
jak i uczestnicy dopisali, a złowione 
okazy mówią same za siebie.
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Trwa nabór kandydatów na Noc Bar-
dów. Wydarzenie zaplanowane jest 
wprawdzie dopiero za kilka miesię-
cy – odbędzie się 23 listopada w Ki-
nie „Sokół” w Starogardzie Gdańskim 
- ale już teraz można zgłaszać chęć 
uczestnictwa w nim. „XXVII Noc Bar-
dów im. Ryszarda Rebelki” to corocz-
na impreza, której pomysłodawcą był 
Ryszard Rebelka – bard, poeta, kaba-
reciarz, malarz, wielki miłośnik swo-
jej „małej ojczyzny” i młodzieży. „Noc 
Bardów” od pierwszej edycji zdobyła 
uznanie miłośników muzyki.

Impreza ma charakter przeglądu na 
interpretację utworów z gatunku po-
ezji śpiewanej.
Starogardzkie Centrum Kultury przyj-
muje zgłoszenia chętnych wykonaw-
ców. Należy do organizatora dostarczyć 
lub wysłać dwa utwory podając ich au-
torów tekstu i muzyki. Pliki mp3 moż-
na wysłać na adres kumenka@gma-
il.com lub na płycie pocztą tradycyjną: 
Starogardzkie Centrum Kultury, Al. Jana 
Pawła II nr 3, 83-200 Starogard Gdański 
z dopiskiem „XXVII Noc Bardów im. Ry-
szarda Rebelki”. Organizatorzy zgłosze-

nia przyjmują do 31 października 2019 r.
Dodatkowych informacji udzielają Sła-
womir Hoduń, tel. 603 407 553, kumen-
ka@gmail.com oraz Jan Radzewicz, tel. 
608 116 315.
 W czasie koncertu trzeba będzie wyko-
nać dwa utwory z gatunku poezji śpie-
wanej w języku polskim. Komisja arty-
styczna wybierze uczestników przeglą-
du i poinformuje zainteresowanych do 4 
listopada. Każda edycja „Nocy Bardów” 
gromadzi komplet widzów, z pewnością 
tak będzie również w tym roku. 
/al/

Zgłoś się i zostań bardem!
Noc Bardów to wyjątkowe wydarzenie, łączące poezję, muzykę, malarstwo i kabaret. 
Każdy, kto może pochwalić się swoim talentem, może wziąć w nim udział. 

z g ł o ś i ć  t e m a t ?

Nap i s z  do  nas !  j . b a t h i s@expressy. p l
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Weź udział w kon-
kursie, pochwal się 
swoim ukwieconym 
balkonem, tarasem 
lub przydomowym 
ogrodem i zgarnij 
atrakcyjną nagro-
dę! Na zgłoszenia 
organizatorzy cze-
kają do 5 lipca. 
– Z roku na rok ob-

serwuję w Starogardzie coraz więcej ukwieconych bal-
konów, tarasów i ogrodów. Zielone enklawy przy do-
mach i mieszkaniach upiększają miejską przestrzeń, na-
dając jej niepowtarzalny urok i klimat. Chcąc docenić tę 
właśnie pasję i umiejętności starogardzian, już po raz 
trzeci wspólnie z Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych PZD w Starogardzie Gdańskim ogła-
szamy konkurs na najładniejszy balkon, ogród lub taras 
– powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
Do udziału w konkursie pn. „Zielony Starogard” mogą 
zgłaszać się wszyscy mieszkańcy gminy miejskiej Sta-
rogard Gdański, którzy posiadają ciekawie zagospoda-
rowany balkon, taras lub przydomowy ogródek. W tym 
roku komisja konkursowa wyłoni też zwycięzcę w kate-
gorii – najładniejsza działka Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego. Członkowie komisji i ich najbliższe rodziny nie 
mogą brać udziału w konkursie..
Warunkiem udziału jest zaakceptowanie regulaminu oraz 
wypełnienie i przesłanie do dnia 5 lipca załączonej karty 
zgłoszenia. Kartę można przesłać drogą elektroniczną na 
adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl lub dostarczyć ją 
osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Sta-
rogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.
Komisja Konkursowa przeprowadzi wizytację zgłoszonych 
do Konkursu balkonów, tarasów i ogrodów. Rozstrzygnięcie 
Konkursu i wręczenie nagród odbędzie do 30 września. 
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostęp-
ne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard 
Gdański: starogard.pl. /raf/

Pochwal się balkonem, 
tarasem lub ogrodem
lubisz otaczać się kwiatami i spę-
dzać wolne chwile na powietrzu? 
Masz w sobie fantazję i pasję 
ogrodnika? zgłoś się do konkursu 
„zielony Starogard”. 

Konkurs adresowany jest do 
wszystkich starogardzian, 
bez względu na wiek. Pra-
ce nadesłane na kon-
kurs muszą być praca-
mi własnymi, napisa-
nymi w języku polskim, 
wcześniej niepubliko-
wanymi i nienagrodzo-
nymi w konkursach literackich.
Uczestnik konkursu ma za zadanie napi-
sać w dowolnej formie literackiej: opo-
wiadanie lub wiersz w temacie: „Serce 
w moim mieście”. Pracę konkursową nale-
ży dostarczyć w 1 egzemplarzu wydruko-
wanym i dodatkowo przesłać na adres e-
mail: (maksymalnie 2 strony A4).
Każda praca konkursowa powinna być opa-
trzona kartą informacyjną, zawierającą na-
stępujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko 
autora, wiek autora, adres domowy autora, 

telefon kontaktowy i mail, je-
śli posiada.

Uwaga - jeden autor 
może nadesłać tyl-
ko jeden utwór. Ter-
min nadsyłania prac 
i podpisania deklara-
cji RODO to 12 lipca 
godz. 15.00.

Utwór należy złożyć w dwóch formach: 
e-mailowo: odk@smkociewie.com.pl oraz 
osobiście/listownie (ODK, ul. Reymon-
ta 1, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem 
„Konkurs literacki”). Warunkiem uczest-
niczenia w konkursie jest podpisanie 
deklaracji RODO w ODK. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas 
„Starogardzkiego Dnia Książki” w ODK: 15 
września (w godzinach 15.00 – 18.00). 
Szczegóły na www.odk.smkociewie.com.pl
/raf/

Serce w moim mieście
Każdy chętny może wziąć udział w konkursie literac-
kim dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego „Ser-
ce w moim mieście …”, który organizowany jest w ra-
mach „Starogardzkiego Dnia Książki”. 
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REKLAMA                                                        75/2019/RL

Dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na terenie Za-
kładu Produkcji Mebli FENIKS Sp. z o. o. odbył się Pik-
nik pod hasłem „Czas dla Rodziny”. Na wszystkich Pra-
cowników firmy oraz ich Rodziny czekało szereg atrak-
cji, m.in. dmuchańce dla dzieci, kącik malowania twarzy 
i loteria fantowa. Przygotowanych zostało mnóstwo gier 
i zabaw, do udziału w których zachęcał wspaniały DJ. 
W rolę animatorów wcieliły się Panie z Przedszkola Anio-
łek, zapewniając kreatywną rozrywkę. Każdy uczestnik 
imprezy mógł skosztować domowego ciasta, przepysz-
nej zupy, hot-dogów, hamburgerów, frytek oraz wyczeki-
wanego, smacznego dzika.
Zarząd Firmy Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. 
dziękuję za wspaniałą zabawę.

Wspaniała zabawa na dzień dziecka
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Woda to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także zagro-
żenia. Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce 
sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchęt-
niej. Przestrzegając podstawowych zasad możemy spra-
wić, że nasz wypoczynek nad wodą będzie bezpieczny 
i zakończy się szczęśliwe. Przecenienie własnych umie-
jętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad 
dziećmi mogą okazać się tragiczne w skutkach.
Aby nasza kąpiel była bezpieczna pamiętajmy o kilku 
podstawowych zasadach:

wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamię-•	
tajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego prze-
znaczonych, najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeń-
stwem czuwają ratownicy;
dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czuj-•	
ną opieką dorosłych - gdy wchodzimy z nimi do 
wody, otoczmy je szczególną opieką!
po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od •	
razu do wody, najpierw stopniowo przyzwyczajmy 
ciało do niższej temperatury - w ten sposób unik-
niemy szoku termicznego;
nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie •	
znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skaka-
nia czy kąpieli, nieznana głębokość może narazić 

nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć;
pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi •	
pamiętajmy o założeniu kapoka i sprawdzeniu czy 
sprzęt nadaje się do użytku;
nie zabierajmy ze sobą na plażę rzeczy wartościo-•	
wych, pozostawione bez nadzoru mogą być łatwym 
łupem dla złodzieja;
nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, takie ką-•	
piele często kończą się tragedią. 

Pamiętajmy: bezpieczna kąpiel zależy do nas samych. 
/al/

Bezpiecznie nad wodą
Odpoczynek nad wodą i kąpiele w morzu, jeziorach i rzekach - tu liczy się ostrożność 
i przezorność. Przecenienie własnych możliwości i brak należytej opieki nad dziećmi mogą 
mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. 

Gazy, gaziki i …

- W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 
na to, aby apteczka była wodoszczelna, ponie-
waż jeśli spotka nas deszcz, po przemoknięciu 
stanie się nieprzydatna – mówi Sebastian Szy-
manek, ratownik GOPR. - Następnie określamy, 
ile osób będzie w razie potrzeby z niej korzy-
stać i dostosowujemy do tej liczby ilość wypo-
sażenia. W każdej apteczce muszą się znaleźć 
dwie metrowe gazy, małe gaziki, kilka rodza-
jów plastrów, nożyczki, folia NRC (termiczna), 
najlepiej 2 chusty trójkątne, które pomogą nam 
zatamować krwotok czy unieruchomić kończy-
nę. Warto, aby w apteczce znalazły się również: 
maska do sztucznego oddychania oraz ręka-
wiczki – optymalna ilość to 6 par.

Aktywny wypoczynek naraża nas na powsta-
wanie zranień oraz otarć. Upadek z roweru, 
czy otarcie stóp po kilkugodzinnym trekkin-
gu może przydarzyć się każdemu z nas. Dla-
tego warto w apteczce umieścić również spe-
cjalną maść z antybiotykiem, która skutecznie 
odkazi ranę i uchroni przed wdaniem się zaka-
żenia. Jednorazowe saszetki zajmują niewiele 
miejsca, a będą nieocenioną pomocą w nagłych 
przypadkach.

Co ponadto?

Udając się w wycieczkę po górach, poza opa-
trunkami, bandażami i plastrami, do aptecz-

Wakacyjna apteczka: 
co do niej włożyć?

ki powinniśmy spakować leki, o możliwie najszer-
szym spektrum działania. Przede wszystkim warto 
zaopatrzyć się w środki przeciwbólowe. Będą one 
pomocne, niezależnie od tego czy rozboli nas gło-
wa czy ząb. – A jeśli chodzi o wyposażenie chro-
niące nas przed urazami, to nie zapominajmy o ka-
sku! Nawet jeśli wybrane góry nie wydają nam się 
strome, to jest to nieodzowny element wyposaże-
nia, który uchroni nas przed spadającymi kamie-
niami czy zamortyzuje uderzenie głowy o twardą 
powierzchnię – dodaje Sebastian Szymanek.
Apteczka powinna być jednym z podstawowych ak-
cesoriów, od którego zaczynamy pakowanie pleca-
ka na wyprawę. Ten gabarytowo niewielki przed-
miot może mieć znaczący wpływ na jakość spę-
dzanego urlopu. Zainstalujmy również w swoich te-
lefonach aplikację „Ratunek”, by w razie potrzeby 
szybko wezwać pomoc, która uratuje nam życie.

Trwa okres, podczas którego wielu z nas planuje od a do z swo-
je wyprawy i zawartość bagażu, ale czy pamiętamy o tak istotnej 
rzeczy, jak zabranie ze sobą apteczki? 

Jarmuż ideaLny na Lato!

KOKTAJL:

Nie ma nic prostszego (i zdrowszego) niż  taki zielony napój!  Wystar-
czy wybrać zdrową podstawę, np. 2 garście jarmużu i dodać do niej swo-
je ulubione składniki innych, tradycyjnych koktajli, np. banan, arbuz czy 
ananas. Do zielonej mikstury  warto wcisnąć  także sok z cytryny lub 
grejpfruta i dorzucić kawałek imbiru. One dodatkowo przyspieszą nasz 
metabolizm, a tym samym ułatwią odchudzanie. 
Zielony koktajl doskonale sprawdza się na śniadanie. Wtedy warto do-
datkowo wzbogacić go o garść płatków owsianych ( np.: Górskich), orki-
szowych lub żytnich.

PESTO:

Bardzo prosto można przyrządzić z jego udziałem również pyszne pe-
sto do makaronu. Wystarczy zblendować umyte liście jarmużu z oliwą 
z oliwek i orzeszkami nerkowca (można doprawić chilli, czosnkiem, pie-
przem i morską solą).

Na zdrowie!
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Słoneczna pogoda i upały sprzy-
jają rozrastaniu się barszczu So-
snowskiego, toksycznej rośliny 
zagrażającej zdrowiu ludzi i zwie-
rząt. Wysokie temperatury i słoń-
ce potęgują także jej szkodliwość. 
W niektórych miastach próbuje 
się z nią walczyć, przeprowadza-
jąc opryski herbicydami.
Widząc ten duży chwast należy 
bezwzględnie unikać przypadko-
wego dotknięcia go, nie należy też 
przebywać w jego pobliżu.
Ta roślina osiąga zwykle ok. 3 m 
wysokości, ale zdarzają się też ta-
kie mierzące nawet 5 m. Barszcz 
Sosnowskiego przypomina wy-

glądem koper z charakterystycz-
nymi białymi kwiatami zebranymi 
w duży baldach i łodygami pokry-
tymi purpurowymi plamkami.
Lekarze radzą, by w przypadku, 
gdy dojdzie do oparzenia i na skó-
rze pojawią się charakterystycz-
ne pęcherze, przemyć skórę wodą 
z mydłem, by usunąć z jej po-
wierzchni sok rośliny. Ponadto za-
leca się umyć wszystkie przedmio-
ty i uprać odzież, która miała kon-
takt z barszczem. Jeżeli pojawi-
ły się pęcherze surowicze, ale nie 
doszło do ich rozerwania, można 
zastosować miejscowo kremy kor-
tykosteroidowe.

W przypadku kontaktu oczu z ro-
śliną należy je przemyć dokład-
nie wodą, chronić przed świa-
tłem i skonsultować się z okulistą. 
W przypadku silnego poparzenia 
i problemów oddechowych należy 
wezwać pogotowie.
Barszcz Sosnowskiego został 
sprowadzony do Polski z Kaukazu 
jako roślina pastewna. Ze wzglę-
du na zawartość substancji tok-
sycznych zrezygnowano w jego 
uprawy. Obecnie w Polsce roślina 
ta jest objęta prawnym zakazem 
uprawy, rozmnażania i sprzedaży.
 /al/

Uwaga na barszcz 
Sosnowskiego

Upały sprzyjają rozrostowi niebezpiecznej rośliny, która wywołuje silne 
oparzenia. Mowa o barszczu  Sosnowskiego. 

Zadbaj o skórę 
podczas wypoczynku!
„Bezczynne” opalanie na plaży w egzotycznych krajach, wędrówki górskimi 
szlakami czy poznawanie kultury i tradycji innych krajów – niezależnie 
od tego, w jaki sposób spędzamy okres urlopowy, musimy pamiętać o naj-
ważniejszej zasadzie wakacyjnych wyjazdów – bezpieczeństwie.

Latem jesteśmy narażeni m.in. na intensywne promieniowa-
nie słoneczne, które niesie ze sobą wiele zagrożeń dla nasze-
go zdrowia. Jak bezpieczne odpoczywać podczas wakacji i dla-
czego tak ważna jest codzienna profilaktyka – odpowiada dr n. 
med. Krzysztof Tosiak, dermatolog-wenerolog w Centrum Me-
dycznym Damiana.

Odpoczywaj bezpiecznie!

Zbyt intensywna ekspozycja na słońce może doprowadzić do 
bólu głowy lub oczu, przyspiesza starzenie się skóry (wpływa-
jąc m.in. na powstawanie zmarszczek), a także zdecydowanie 
zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory skóry. Wśród nich 
szczególnie niebezpieczny jest czerniak, czyli odmiana nowo-
tworu złośliwego, który wywodzi się z melanocytów. Zdecydo-
wana większość zmian chorobowych zlokalizowana jest na skó-
rze, jednak czerniak może atakować również m.in. błonę naczy-
niową oka czy poszczególne odcinki układu pokarmowego. Nie 
oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z możliwości, 
które stwarza piękna pogoda (np. wizyty na plaży), należy jed-
nak przestrzegać kilku prostych zasad, aby zapewnić bezpie-
czeństwo sobie i najbliższym.

Należy się zabezpieczyć

Po pierwsze, powinniśmy zdecydowanie ograniczyć opalanie w 
godzinach 11-16, kiedy jesteśmy narażeni na najmocniejsze pro-
mieniowanie słoneczne. Po drugie, w okresie letnim zapewnijmy 
naszej skórze odpowiednie zabezpieczenie w postali kremów do 
opalania – naszym kryterium wyboru nie powinna być cena, po-
pularność ani marka produktu, tylko rzeczywista ochrona, któ-
rą jest w stanie zapewnić naszej skórze. W praktyce oznacza to, 
że krem powinien zawierać odpowiedni filtr UV – nie mniejszy 
niż 30 SPF dla dorosłych i 50 SPF dla dzieci – mówi dr n. med. 

Krzysztof Tosiak, dermatolog-wenerolog w Centrum Medycz-
nym Damiana.

Co możemy zrobić?

Bardzo ważnym elementem profilaktyki jest również regular-
na samokontrola naszej skóry. Naszą uwagę powinno zwrócić 
szczególnie pojawienie się nowych znamion oraz zmiany w ob-
rębie starych „pieprzyków”. Do niepokojących objawów nale-
żą przede wszystkim asymetryczny układ, nieregularny kształt, 
nierówne lub postrzępione brzegi, średnica przekraczająca 4 
mm oraz nierównomierne rozłożenie barw w obrębie zmian skór-
nych. Wszystkie wymienione powyżej symptomy mieszczą się w 
definicji zmian atypowych, dlatego powinny skłonić nas do jak 
najszybszej wizyty u dermatologa. Bardzo wielu pacjentów de-
cyduje się również na profilaktyczną kontrolę przed wakacjami 
i po ich zakończeniu, nawet w sytuacji, gdy nie zauważyli żad-
nych niepokojących zmian skórnych. To bardzo dobra prakty-
ka! Warto bowiem zaznaczyć, że kontrola naszego ciała pod ką-
tem potencjalnych zmian skórnych powinna odbyć się dwa razy 
w ciągu roku.

wakacyjNy 
sezoN grillowy
Po amerykaNsku

SkładNiki:

1/2 kg kiełbasy śląskiej z kurczaka•	
250ml sosu barbecue•	
2 łyżki cukru brązowego•	
kilka plastrów wędzonego boczku•	
kilka pomidorków koktajlowych•	

PrzygotowaNie:

Kiełbasę kroimy na mniejsze kawałki, owijamy plastrami bocz-
ku i nakłuwamy widelcem. Sos barbecue mieszamy z brązo-
wym cukrem, zalewamy nim przygotowane wcześniej kawałki 
kiełbasy i odstawiamy na 20 minut do lodówki. W tym czasie 
rozgrzewamy ruszt do wysokiej temperatury i grillujemy po-
krojoną kiełbasę przez około 15 minut, obracając ją i smarując 
sosem. Podajemy z pieczywem i pomidorkami koktajlowymi.



www.gst24.plWtorek, 25 czerwca 201914

Zaatakował kobietę w kościele
Do zuchwałej kradzieży doszło niedawno w Starogardzie Gdańskim. 
napastnik zerwał kobiecie złote łańcuszki, które ta miała na szyi i zbiegł. 
Do rabunku doszło w kościele. 

Sprawca kradzieży nie cieszył się dłu-
go swoim łupem. Już został zatrzymany 
przez policję i odpowie teraz przed sądem 
za swój czyn. 
Jak wstępnie ustalili mundurowi, spraw-
ca zaatakował od tyłu siedzącą samotnie 
w ławce kobietę. Dusząc swoją ofiarę, na-
pastnik zerwał z szyi warte blisko 2 tys. zł 
łańcuszki, a następnie wybiegł z kościoła. 
Dyżurujący przy telefonie alarmowym po-

licjant ustalił wstępne okoliczności tego 
zdarzenia oraz rysopis sprawcy. Infor-
macje te natychmiast przekazał do mun-
durowych pracujących w terenie. Już po 
kilkudziesięciu minutach od zdarzenia, 
funkcjonariusze patrolujący starogardz-
kie ulice zauważyli mężczyznę, którego 
wizerunek odpowiadał rysopisowi spraw-
cy. Mieszkaniec gminy Pelplin został za-
trzymany i trafił do miejscowej komen-

dy. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ukradł 
również z kościoła 2 pozłacane lichtarze. 
Przestępca trafił do policyjnego aresztu, 
a funkcjonariusze odzyskali zrabowane 
mienie. Okazało się, że sprawca zdążył już 
zastawić je w jednym z miejscowych lom-
bardów. Teraz 31-latek stanie przed są-
dem, gdzie odpowie przed sądem za po-
pełnione czyny. Za przestępstwo rozboju 
grozi kara do 12 lat więzienia. /al/

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 
5 czerwca w jednym ze sklepów na te-
renie Starogardu Gdańskiego. Mężczy-
zna został przyłapany na próbie kra-
dzieży. Gdy zainterweniował ochro-
niarz, sprawca wyjął nóż i zaczął grozić 
pracownikowi. Ochroniarz obezwładnił 
napastnika, ale w trakcie szamotaniny 
został raniony nożem. 
- Policjanci podjęli interwencję w jed-
nym ze sklepów przy ulicy Norwida 
w Starogardzie Gdańskim, gdzie za-
trzymano osobę, która próbowała do-
konać kradzieży towaru – mówi asp. 
sztab. Marcin Kunka, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Staro-
gardzie Gdańskim. – Mężczyzna  został 
ujęty i obezwładniony przez pracow-
ników ochrony. Podczas interwencji, 
ochroniarz próbował wyjąć nóż z ręki 
mężczyzny i został skaleczony. Obec-
nie policjanci wyjaśniają bliższe szcze-
góły wczorajszego zajścia. Mężczyzna 
został zatrzymany i przebywa w poli-
cyjnym areszcie.
Poszkodowany ochroniarz nie doznał 
poważnych obrażeń. Niewykluczone, 
że sprawca usłyszy zarzut kradzieży 
rozbójniczej. /al/

Atak nożowanika w markecie!
Mężczyzna uzbrojony w nóż wszedł do jednego z marketów. 
zaatakował i ranił ochroniarza, który próbował go obezwładnić. 

W poniedziałek (17 czerwca br.) o godzinie 12.00 oficer dy-
żurny z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał 
zgłoszenie o mężczyźnie, który miał leżeć na jednej z klatek 
schodowych w jednym z bloków mieszkalnych. Natychmiast 
na miejsce zostali wysłani policjanci z patrolówki. Funkcjo-
nariusze wylegitymowali 19-latka. Po sprawdzeniu mężczy-
zny w policyjnych systemach wyszło okazało się, że jest 
poszukiwany w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu 
przez Prokuraturę Rejonową w Tczewie.

Podczas szczegółowej kontroli mundurowi znaleźli przy  19-
latku woreczek strunowy z białą substancją. Wstępne prze-
prowadzone badanie narkotestem wykazało, że jest to me-
fedron. Mieszkaniec powiatu tczewskiego został zatrzymany 
w policyjnym areszcie.

Wczoraj zatrzymanego 19-latka funkcjonariusze doprowa-
dzili do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut doty-
czący posiadania narkotyków.

Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Diler narkotyków 
złapany!

W piątek (14 czerwca 2019 r.) o godz. 10.00 w Szkole Pod-
stawowej w Kończewicach rozpoczęła się debata ewalu-
acyjna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz 
mieć na nie wpływ”, która miała na celu podsumowanie de-
baty wyjściowej zorganizowanej w grudniu ubiegłego roku. 
W spotkaniu brało udział około 50 osób. Z młodzieżą klas 
szóstych, siódmych i ósmych o uzależnieniach rozmawia-
li I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku, 
policjantka zajmująca się zagadnieniami związanymi z pro-
filaktyką społeczną, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej oraz Centrum Profilaktyki i Te-
rapii Uzależnień w Malborku. Kolejne tego typu spotkanie 
miało przypomnieć młodym ludziom jakie zagrożenia niesie 
ze sobą spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz 
niewiadomego pochodzenia i składu dopalaczy, ale także 
zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej na temat negatywnego wpływu środków odurzających 
na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. 
Policjanci i przedstawiciele pozostałych instytucji podczas 
swoich prelekcji posiłkowali się prezentacjami, w których 
obrazowo przedstawili uczestnikom  problem uzależnień 
i jak się przed nimi chronić oraz poinformowali o adresach 
instytucji, w których można szukać pomocy w takich przy-
padkach.    Na koniec spotkania przypomniano uczniom 
o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.

deBaTa ewaluacyjNa 
o NarkoTykacH 
i doPalaczacH 
w koŃczewicacH



OGŁOSzenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Zarząd Iglotex S.A. podsumował pierwszy 
etap działań naprawczych w kluczowych ob-
szarach po pożarze zakładu w Skórczu. Przy-
pomnijmy, że pożar wybuchł w nocy z 26 na 
27 maja w zakładzie produkcyjnym. Specjal-
na grupa kryzysowa, powołana przez zarząd 
spółki, analizuje dostępne możliwości oraz 
realizuje złożone i wielokierunkowe działania 
naprawcze w kluczowych trzech obszarach: 
zapewnienia kontynuacji zatrudnienia pra-
cowników zakładu w Skórczu; reorganizacji 
i przywrócenia produkcji kategorii produko-
wanych dotąd w Skórczu, w lokalizacjach za-
stępczych;  przywrócenia niezakłóconej dys-
trybucji kategorii asortymentowych, realizo-
wanej wcześniej z oddziału w Skórczu.
- Według naszych bardzo wstępnych szacun-
ków zniszczeniu uległo około 98% parku ma-
szynowego, około 90% infrastruktury tech-
nicznej oraz 80% powierzchni biurowej i pro-
dukcyjno-magazynowej. Skala zniszczeń jest 
ogromna. Ta nadzwyczajna, bardzo trud-
na sytuacja, postawiła firmę przed wielkim 
wyzwaniem wymagającym podjęcia w krót-
kim czasie szeregu ważnych decyzji w każ-
dym z obszarów, który ucierpiał. Skierowa-
liśmy wszelkie siły na działania, które mają 
na celu zminimalizowanie skutków tej trage-
dii dla wszystkich grup, których ona bezpo-
średnio dotyka, tj.: około 700 pracowników 
i współpracowników zakładu w Skórczu, oko-
ło 300 dostawców oraz ponad 4600 klientów 
i partnerów biznesowych – komentuje Ma-
ciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex S.A. 
- Spustoszenie, jakie poczynił pożar, przekła-
da się bezpośrednio na sytuację 700 pracow-
ników zakładu w Skórczu i ich rodzin (tj. bli-
sko 3000 osób). Od pierwszego dnia priory-
tetem dla zarządu Iglotex jest podjęcie kon-
kretnych decyzji i działań, które zminimalizu-
ją skutki pożaru i zabezpieczą wsparcie dla 
wszystkich zatrudnionych osób.
Sytuacja blisko 150 pracowników części dys-
trybucyjnej oddziału w Skórczu została już 
opanowana. Wszyscy, wraz z flotą, zostali 
w całości alokowani do sąsiednich oddziałów 

firmy Iglotex w Gdyni, Olsztynie, Toruniu, Ko-
szalinie i Pile.
Aktualnie, w obszarze produkcji – z grupy 
około 370 pracowników – 120 osób ma za-
pewnioną pracę. Część pracowników została 
tymczasowo delegowana do ochrony mienia 
w miejscu pożaru. Kolejna część pracowni-
ków została zaangażowana w prace nad uru-
chomieniem produkcji w lokalizacjach tym-
czasowych.
Z kolei blisko 190 pracowników części admi-
nistracyjno-biurowej pracuje nieprzerwanie 
i wspólnie z zarządem w ramach realizowa-
nych działań naprawczych.
- Na tym etapie blisko 2/3 pracowników za-
trudnionych w Skórczu ma zapewnioną kon-
tynuację zatrudnienia. 1 czerwca uruchomili-
śmy również pracowniczy program emerytal-
ny. Ponadto, w ramach pomocy doraźnej dla 
naszych pracowników podjęliśmy decyzję 
o wypłacie premii wynikowej wraz z najbliż-
szym wynagrodzeniem w 100%, niezależnie 
od poziomu realizacji celów. Od  pierwszego 
dnia wszystkim pracownikom produkcji, któ-
rych nie alokowaliśmy do innych miejsc pra-
cy, wypłacamy wynagrodzenie przestojowe. 
Naszym celem jest zapewnienie długotermi-
nowej kontynuacji zatrudnienia wszystkim 
pracownikom, z tego względu prowadzimy 
intensywne rozmowy zarówno z lokalnymi 
władzami i instytucjami samorządowymi, jak 
również z kluczowymi w regionie organiza-
cjami pracodawców. Liczymy, że deklaracje 
wsparcia, płynące do Spółki z różnych stron 
zaraz po tragicznym pożarze, zaowocują już 
w krótkim czasie konkretnymi rozwiązaniami 
/ formami pomocy. Jest to dla nas szczegól-
nie ważne w kontekście przyszłości zakładu 
w Skórczu, w szczególności, gdy spotykamy 
się z nieetycznymi działaniami ze strony nie-
których konkurencyjnych podmiotów – ko-
mentuje Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu 
Iglotex S.A.
Iglotex intensywnie pracuje nad jak najszyb-
szym wznowieniem całego procesu produk-
cyjnego. /al/

Ogromne 
zniszczenia 
po pożarze

Grupa Iglotex wydała nowe oświadczenie dotyczące niedaw-
nego pożaru, który wybuchł w zakładzie produkcyjnym. Skala 
zniszczeń spowodowanych przez ogień jest ogromna.

NIERUCHOMOŚCI

SPRzeDaM

SPRzeDaM dom w Kamieniu 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

wynaJMĘ

POSzUKUJĘ wynaJĄĆ

POSzUKUJĘ wynająć 2 pok. 
mieszkanie, w rozsądnej cenie 
Wejherowo i bliskie okolice, tel. 
605 966 593

KUPiĘ
KUPiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

KUPiĘ mieszkanie zadłużone, 
z komornikiem, zniszczone, do re-
montu, z niechcianym lokatorem. 
Szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPRzeDaM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

Jawa typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

PiaGGiO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1700 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

SKODa 105S, 38 lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2002zl, Tczew, tel. 
574 797 077

KUPiĘ

REKLAMA                                  187/2018/RL

inne

EDUKACJA

leKcJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRzeDaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 500 
zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

USŁUGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPaKOwania jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOTŁOwnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię, gorąca 
Blondi pozna Panów Sponsorów, 
Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

SŁOMa w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach, z magazy-

nu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

DRewnO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

PRaSa FERGUSON, duży pod-
bieracz, cena 3000 zł, tel. 506 
250 477

PiŁa tarczowa drewniana piasta 
i koło pasowe, 180 zł, rozdrab-
niacz BAK z silnikiem, 780 zł, tel. 
600 667 860

wyKOnaM prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, tel. 501355977

zŁOTa rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRzeDaM lodówkę, dwu-
drzwiową, typ daewoo, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, tel. 885 
557 151, tel. 58 714 41 54

SPRzeDaM materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, 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 Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

M I E J S C E  N A 

T W O J Ą 
R E K L A M Ę
z a d z w o ń :

7 9 1  9 8 0  1 5 5

n a p i s z :

r . l a s k o w s k i @ e x p r e s s y . p l
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Jedna mapa i dziesiątki spo-
sobów na aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Grupa uczniów 
stworzyła bezpłatną aplikację 
mobilną, pozwalającą w pro-
sty sposób lokalizować obiek-
ty sportowe w Starogardzie 
Gdańskim. Aktywny tryb życia 
stał się tym samym jeszcze ła-
twiejszy do zaplanowania. 
Piątka młodych ludzi postano-
wiła zrobić coś pożytecznego 
dla swojej lokalnej społeczności. 
W październiku 2018 r. wpadli na 
pomysł stworzenia aplikacji mo-
blinej, która ułatwiłaby uprawia-
nie sportu mieszkańcom Staro-
gardu. Nazwali ją ,,Mapa Spor-
tu Starogard Gdański”. Projekt 
jest realizowany w ramach pro-
gramu ,,Zwolnieni z Teorii”. Cel 
ich przedsięwzięcia to promo-
cja zdrowego, aktywnego stylu 
życia oraz ukazanie sportu jako 
ciekawy sposób na spędzanie 
wolnego czasu.
Prace nad aplikacją trwały 
przez ponad 7 miesięcy. Au-
torzy tworzyli ją po lekcjach, 
poświęcając większość swo-
jego wolnego czasu projekto-
wi. Część zespołu zajmowała 
się zdobywaniem informacji na 
temat dostępnych w mieście 
obiektów, pozyskiwała środ-
ki na realizację przedsięwzię-
cia oraz promowała inicjatywę. 
Pozostali członkowie zajmowali 
się projektowaniem i programo-
waniem aplikacji. W skład 
zespołu 

wchodzą: Konrad Bieliński, Wik-
tor Kaszubowski, Kamil Powie-
rza, Oskar Rytwiński i Mateusz 
Szyszko. Wszyscy są uczniami 
szkół średnich w Starogardzie.
Użytkownicy dzięki Mapie 
Sportu mogą w prosty sposób 
znajdować miejsca do ćwiczeń 
w naszym mieście. Znajduje się 
w niej baza obiektów z zakre-
su różnych dyscyplin, od boisk 
do koszykówki, przez korty te-
nisowe, aż po baseny czy skate-
parki. W aplikacji dostępna jest 
mapa ze znacznikami poszcze-
gólnych obiektów. Po kliknięciu 
na dany znacznik wyświetlają 
się informacje na temat wybra-
nego miejsca takie jak m.in.: go-
dziny otwarcia, cennik, czy na-
wierzchnia. Znajduje się tu rów-
nież funkcja nawigacji, dzięki 
której użytkownik zostanie do-
prowadzony bezpośrednio do 
wybranego miejsca. Można rów-
nież skorzystać z katalogu któ-
ry posegreguje obiekty w ko-
lejności od najbliższego od ak-
tualnej lokalizacji użytkownika. 
Aplikacja pozwala również na 
sprawdzanie aktualnej jakości 
powietrza, aby mieć pewność, 
że można bezpiecznie uprawiać 
sport na zewnątrz.
Aplikacja jest dostępna do po-
brania na systemy Android, po-
przez Sklep Play. Wkrótce po-
jawi się także wersja na urzą-
dzenia Apple z syste-

mem iOS.
/al/

Sportowa mapa w aplikacji
Chcesz sprawdzić, gdzie znajdują się obiekty sportowe? A może zastanawiasz się, jak aktywnie można spędzić czas? 
Nic prostszego – wystarczy pobrać i uruchomić odpowiednią aplikację!

N o w y  n u m e r
j u ż  d o s t ę p n y !
Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

/ e x p r e s s B i z n e s u


