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Polub nas 
na facebooku:

„Czysty Starogard - Zdrowsze Życie” 
- to hasło stanowiące przewodni motyw inau-
guracyjnej edycji festynu ekologicznego, któ-
ry odbył się w parku Nowe Oblicze. Kluczo-
wym tematem pierwszej edycji imprezy był 
problem niszczenia środowiska przez odpady. str 3

ekologii!

InweStyCje mIejSkIe 
to jeden z naszych priorytetów

Wywiad 
z Ryszardem

 Świlskim, 
Wicemarszałkiem 

Województwa 
Pomorskiego.

Dobra zabawa 
I roCk&roll

Miłośnicy bursz-
tynowego trun-
ku mieli okazję 
świętować pod-
czas VII edycji 
„Święta Piwa”. 
Cykliczna impre-
za na którą za-
prosił Browar 
Kociewski sta-
ła się znakomi-
tą okazją do roz-

pieszczania podniebień smakiem lokal-
nego browaru, a także wspólną zabawą 
o którą zadbali muzyczni wykonawcy.

FOTOGALERIA

str. 5
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Nowe oblicze



www.gst24.plŚroda, 9 października 20192

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

DZIENNIKARZE: 
Jakub Bathis
j.bathis@expressy.pl

SekretArZ dS. AdminiStrAcyjnych:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

DRUK Polska Press, 
oddział w Bydgoszczy

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy
rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa 
jest zabronione.

ISSN: 2391-8195

redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. 
redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń.

Właścicielem obszarów leśnych był wówczas baron – Jo-
achim von Paleske, który znany był z zaangażowania 
w działalność sympatyzującą z organizacjami hitlerowski-
mi na terenie Pomorza Gdańskiego. Owa sympatia skło-
niła możnego barona do udostępnienia włości nazistom, 
którzy już kilkanaście dni przed wybuchem wojny dokony-
wali pierwszych egzekucji. W ramach akcji nazwanej „In-
telligenzaktion” w Lesie Szpęgawskim mordowano przed-
stawicieli polskiej elity – urzędników, duchownych, na-
uczycieli oraz działaczy społecznych. Z upływem dni nie 
oszczędzano również prostych rolników, kupców, a także 
rzemieślników. Pośród ofiar znajdowali się również staro-
gardzcy Żydzi oraz Niemcy – przeciwnicy ideologii nazi-
stowskiej. W ostatniej grupie znalazł się m.in. proboszcz 
z Bobowa – Joseph Kuchenbecker, któremu tuż przed 
śmiercią naziści wycieli na czole symbol swastyki. Osta-
tecznie w Lesie Szpęgawskim z imienia i nazwiska ziden-
tyfikowano 2400 osób zamordowanych.

Pośród osób zidentyfikowanych największą grupę stanowi-
ły ofiary akcji T4. Akcja była programem realizowanym przez 
III Rzeszę i polegała na fizycznej eliminacji życia niewarte-

go. Niemieccy przedstawiciele świata medycyny i nauki argu-
mentowali ów program potrzebą wyeliminowania osób cho-
rych psychicznie, którzy jak wówczas twierdzono – nie posia-
dali duszy, tylko puste skorupy. W konsekwencji mordowano 
cierpiących na schizofrenię, poszczególne odmiany padacz-
ki, stany po zapaleniu mózgowia, a nawet otępienie. Pierw-
sza masowa egzekucja chorych odbyła się 22 września 1939 
roku. To właśnie tego dnia wymordowano kilkudziesięciu pa-
cjentów szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. W okresie 
późniejszym wśród ofiar znaleźli się także pacjenci ze Świe-
cia oraz dzieci upośledzone psychicznie z filii kocborskie-
go szpitala w Gniewie. Część z nich została uśpiona podczas 
transportu przez pielęgniarzy, którzy do tego celu użyli za-
strzyków z morfiną, by następnie przerzucić ciała do zbio-
rowych mogił. O bestialstwie morderców świadczy również 
fakt, że osoby, które zachowały świadomość były zmuszone 
do kopania własnych grobów. Pod skończonej pracy zosta-
li zabijani najczęściej strzałem w tył głowy. Akcji T4 zosta-
ła zakończona 11 stycznia 1940 roku. Łącznie zamordowano 
1689 chorych.

Niemcy po dokonaniu mordów za wszelką cenę próbowali za-

trzeć ślady. W miejscu zbiorowych mogił umieścili tabliczkę 
z napisem - „Tu leżą pomordowani przez Polaków volksdeut-
sche”. Późniejsze prace polegający na rozkopywaniu grobów 
ukazały, że zwłoki były układane w stos, na przemian z war-
stwą drewna oraz słomy, która przykryta gałęziami została 
podpalona. Przygotowany w ten sposób teren został zalesio-
ny świerkowym drzewostanem. Ciała z 32 masowych grobów 
spalono w 31 mogiłach.

Po 80 latach od tamtych wydarzeń w miejscu jednej z naj-
większych tragedii w dziejach północnej Polski stanął po-
mnik „Kamienny Las”. Betonowe słupy stanowiące alego-
rię  drzew oraz ścięte pnie zwieńczone granitowymi pły-
tami na których kręgach imitujących słoje wygrawerowa-
no nazwiska 2500 ofiar są symbolem krwawego rozdziału 
na kartach kociewskiej historii. Uroczystości rocznicowe 
upamiętniające to wydarzenie odbyły się 29 września na 
cmentarzu w Lesie Szpęgawskim. Podczas obchodów ofi-
cjalnie odsłonięto pomnik trwale upamiętniający ofiary po-
mordowane w latach 1939-1940. W uroczystościach wzięli 
udział mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele duchowieństwa.

Pamięć o nich 
jest wciąż żywa 
– 80 rocznica zbrodni w Lesie Szpęgawskim

U zarania II wojny światowej Pomorze Gdańskie stało się kolebką bestialskich mordów lokalnej ludności. Niemieccy żołnierze 
nie oszczędzali kobiet i dzieci, mordując w sposób brutalny około 30 tysięcy osób. Dokonane w ten czas ludobójstwo na kartach 
historii określane jest mianem „Zbrodni Pomorskiej 1939”. Symboliczne miejsce masowego mordu znajduje się w Lesie Szpęgaw-
skim. To właśnie las położony nieopodal Starogardu Gdańskiego stał się jednym z największych miejsc niemieckiej kaźni. 
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Poza głównym aspektem festynu na zgro-
madzonych czekało wiele atrakcji. Najwięk-
szą popularnością cieszyły się liczne kon-
certy, warsztaty ekologiczne, pokazy dla 
dzieci oraz dorosłych, a także konkursy 
z nagrodami. Punktem kulminacyjnym wy-
darzenia okazało się wyłonienie zwycięzców 
czerwcowego konkursu „Zielony Starogard”. 
Idea konkursu polegała na zgłaszaniu swo-
ich balkonów, ogrodów oraz tarasów. W tym 
roku komisja postanowiła również przyznać 
nagrodę w kategorii „Najładniejsza działka 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego”. Nagro-

dy dla laureatów poszczególnych katego-
rii wręczył Prezydent Miasta Janusz Stan-
kowiak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Orga-
nizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży 
Sylwia Ossowska oraz Przewodniczący Ko-
legium Prezesów Bogdan Grzela. Współor-
ganizatorem konkursu było Kolegium Pre-
zesów PZD w Starogardzie Gdańskim.
Organizatorzy festynu nie zapomnieli rów-
nież o najmłodszych mieszkańcach Staro-
gardu. Największym zainteresowaniem dzieci 
cieszyły się atrakcje takie jak malowanie twa-
rzy, wielkie bańki mydlane, manufaktura liza-

ków, tłoczenie soków oraz dmuchany zamek. 
Do punktu odbioru można było dostarczać 
makulaturę, zużyte baterie oraz znoszone t-
shirty z których można było stworzyć uni-
kalną torbę ekologiczną. W trakcie festynu 
zebrano również plastikowe nakrętki z któ-
rych dochód zostanie przekazany na reha-
bilitację oraz leczenie Jakuba Zaremskiego, 
który cierpi na obniżone napięcie mięśnio-
we, liczne cechy dysmorficzne oraz przepu-
klinę kresy białej. Każdy, kto przyniósł mi-
nimum 1 kilogram nakrętek dla Jakuba brał 
udział w losowaniu nagrody.

Z ekologią za pan brat!
Za nami inauguracyjna edycja festynu ekologicznego „Czysty Starogard – Zdrowsze Życie”. W sobotę w parku Nowe Oblicze 
zgromadzili się mieszkańcy, którzy pragną przyczynić się do zmian ekologicznych w Starogardzie Gdańskim. Przewodnim tema-
tem pierwszej edycji festynu był problem niszczenia środowiska przez odpady.

laureaCI konkurSu:
Najpiękniejszy Ogród – 
SyLwIA I SłAwOmIR SObIEchOwScy

Najpiękniejszy Mini Ogród – 
mIROSłAw wOźnIAk

Najpiękniejszy Balkon – 
GAbRIELA buRczyk

Najpiękniejszy Ogród Działkowy – 
JERzy OSOwSkI

Młodzi sportowcy z terenu Gminy Starogard Gdański: Ty-
mon Niedziela, Filip Szlachcikowski, Marek Bielecki (mi-
nisiatkówka), Kinga Wylęgły i Piotr Lokś (biegi) oraz Oli-
wia Kurecka (koszykówka), a także Krzysztof Niedziela, 
trener siatkówki za wyróżniające osiągnięcia sportowe 
otrzymali nagrody Wójt Gminy Starogard Gdański.
- Jestem bardzo dumna, że mamy tak zdolnych młodych zawod-

ników w różnych dyscyplinach sportowych. Podziwiam Was za co-
dzienną ciężką pracę, za umiejętność pokonywania własnych sła-
bości i sukcesy, które odnosicie. Cieszę się też, że wśród naszych 
mieszkańców są trenerzy, którzy potrafią odpowiednio przekazać 
tajniki sportowego rzemiosła i właściwie Was motywować. Wszyst-
kim nagrodzonym serdecznie gratuluje i życzę wielu kolejnych 
sukcesów – powiedziała Wójt Magdalena Forc-Cherek.

Nagrody dla młodych sportowców
Prace malarskie autorstwa Ireny Za-
górskiej z rokocina można oglądać 
w parterowym holu urzędu Gminy 
Starogard Gdański. autorka wysta-
wy prezentuje na swych obrazach 
piękno kociewskiego krajobrazu.
Irena Zagórska – mieszkanka Rokocina  ukończyła m.in. 
Studium Plastyczne w Katowicach oraz Studium Terapii w 
Gdańsku. Miłośniczka kociewskiego krajobrazu oraz muzy-
ki Queen zajmuje się nie tylko malarstwem, ale także tka-
niem gobelinów. Obrazy pędzla Pani Ireny są wystawione 
w parterowym holu Urzędu Gminy. Autorka prezentuje na 
swych dziełach piękno kociewskiego krajobrazu na prze-
strzeni czterech pór roku. Malarka postawiła na sprawdzone 
rozwiązanie jakim jest olej na płótnie. Scenerie uchwycone 
przez Panią Irenę to miejsca współcześnie mało oblegane. 
Większość z nich tętniła życiem za czasów przedwojennych. 
W budynku Urzędu Gminy łącznie wystawiono 12 obrazów. 
Realizacja artystycznego przedsięwzięcia to pokłosie sty-
pendium, które Pani Irena Zagórska otrzymała od Prezyden-
ta Starogardu Gdańskiego – Janusza Stankowiaka. Wystawa 
dzieł autorki potrwa przez 14 dni.

Piękno kociewia okiem 
ireny Zagórskiej
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W dziele autorstwa Sebastiana Bart-
kowskiego wzięło udział wielu lokalnych 
mieszkańców, którym przypadły role sta-
tystów. Osoby biorące udział w filmowym 
projekcie kierowały się różnymi pobudka-
mi. Dla jednych była to szansa na ukazanie 
aktorskich umiejętności, a dla innych moż-
liwość oddania hołdu ofiarom tej ogromnej 
zbrodni. O jej rozmiarach, ale także o zna-
komitości obrazu świadczą reakcje wi-
dzów. Wielu z nich pozostaje wzruszonych, 
inni są wyraźnie zafrasowani, a niektórzy 
nie ukrywają swoich emocji płacząc.

„Szpęgawsk 1939” powstał w oparciu o ma-
teriały archiwalne oraz relacje rodzin po-
mordowanych, a nawet relacje świadków. 
Za produkcję filmu odpowiedzialny był In-
stytut Filmowy Unisławskiego Towarzy-
stwa Historycznego przy wsparciu miasta 
Starogard Gdański i Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Osoby biorące udział w projek-
cie pracowały społecznie, dlatego piątko-
wa prapremiera była dedykowana właśnie 
im, stanowiąc przy tym podziękowanie za 
czas, który poświęcili. Tytułowy film cie-
szy się rosnącą popularnością. Staro-
gardzkie Centrum Kultury w związku z du-
żym zainteresowaniem planuje kolejne se-
anse. Część z nich ma się odbyć w Pelpli-
nie i Sulminie.

Premiera filmu „Szpęgawsk 1939”
Blisko rok ciężkiej pracy, mnóstwo planów zdjęciowych i ponad 500 statystów – w taki sposób można streścić proces powstawa-
nia filmu „Szpęgawsk 1939”, który w piątkowy wieczór został przedpremierowo wyświetlony w „Kinie Sokół”. 
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w zeszłym roku Pomorski Fundusz rozwoju (PFr) uzyskał nowe możli-
wości w zakresie wspierania pomorskich miast – objął rolę menadżera 
funduszu jeSSICa w naszym województwie. Pieniądze ze spłacanych 
już pożyczek trafią w ten sposób do PFr, który jest odpowiedzialny za 
stworzenie nowych ram finansowania inwestycji w miastach. o szczegó-
łach rozmawiamy z ryszardem Świlskim, wicemarszałkiem województwa 
Pomorskiego.

Wywiad z Ryszardem Świlskim, Wicemarszałkiem 
Województwa Pomorskiego.

Inwestycje 
miejskie 
to jeden 
z naszych 
priorytetów

jeSSICa to fundusz któ-
ry znacząco zmienił nasze 
miasta. Proszę wskazać 
konkretne inwestycje zre-
alizowane w ramach tego 
projektu.

Wielu Pomorzan je zna, ale 
nie każdy wie, że zostały sfi-
nansowane dzięki inicjaty-
wie JESSICA. Należą do nich 
m.in. zrewitalizowany dwo-
rzec PKP w Sopocie, czy 
Garnizon Kultury w Gdańsku. 
Nie brakuje też przykładów 
spoza Trójmiasta, takich jak 
kryta pływalnia w Pruszczu 
Gdańskim, rozbudowa szpi-
tala w Tczewie, budowa tar-
gowiska w Kartuzach, Stary 
Browar w Kościerzynie, czy 
modernizacja stadionu w De-
brznie… Przykładów jest wie-
le.  
Doskonale pamiętam przy-
kład z Pruszcza Gdańskie-
go, to miasto z którym je-
stem szczególnie związa-
ny. Koszt powstania pływalni 
przekraczał 20 milionów zło-
tych, z czego aż 8,5 miliona 
złotych zostało pozyskane 
w ramach inicjatywy JESSI-

CA. Dzięki temu zyskaliśmy 
doskonałe miejsce pełnią-
ce funkcje zarówno sporto-
we jak i rekreacyjne. Jednak 
Pruszcz to nie tylko pływal-
nia, to również inne przykła-
dy inwestycji sfinansowanej 
w ramach JESSICA – boisko 
przy Zespole Szkół nr 2, czy 
zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Sikorskiego. 

jak dokładnie będzie wy-
glądał proces udzielania 
pożyczek?

W czwartym kwartale bie-
żącego roku rozpocznie 
się oficjalny nabór na Po-
życzkę Miejską, taką nazwę 
ma produkt skierowany do 
miast. Samorządy, wspólno-
ty mieszkaniowe, organiza-
cje NGO będą mogły złożyć 
wniosek, po czym rozpocz-
nie się jego weryfikacja i oce-
na. Ogółem na tę pożyczkę 
PFR przeznaczy 120 milio-
nów złotych. Szacujemy, że 
pieniądze rozejdą się bardzo 
szybko. Dzięki tym środkom 
miasta będą mogły rozpo-
cząć m.in. regenerację zde-

gradowanych obszarów, bu-
dować, rozbudowywać i mo-
dernizować obiekty użytecz-
ności publicznej, czy ratować 
zabytki. 

Pomorski Fundusz rozwo-
ju wspiera również małe 
i średnie firmy. w jaki do-
kładnie sposób? 

Oferta dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw to pod-
stawowa część działalności 
PFR. Obecnie dostępnych 
jest kilka produktów, których 
nazwy wiele już mówią o ich 
przeznaczeniu: Pożyczka 
Eksportowa, Pożyczka Tury-
styczna, Pożyczka Nierucho-
mość dla Biznesu, Pożyczka 
na Zatrudnienie i Mała Po-
życzka. Dostępne jest rów-
nież Poręczenie z Reporęcze-
niem PFR. Wszystkie dostęp-
ne produkty są szczegółowo 
opisane na stronie interneto-
wej Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju, poprzez którą moż-
na skontaktować się z po-
średnikiem odpowiedzialnym 
za produkt. Zachęcam do za-
poznania się z ofertą! 





Dodatkowe 80 mln zł na inwestycje

Będzie więcej mammobusów

Wektor dla samorządu
Pomorzanie skorzystają na kursie 
euro - prawie 80 mln zł 
na transport, edukację, 
zdrowie i ocieplenie budynków. 

Dwa regiony - Pomorze oraz Mazowsze - zostały wyróżnione Wektorami 
30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii województw.

Rada Dialogu Społecznego otrzy-
mała Wektora Nadziei. Na-
tomiast prof. dr hab. Henryk 

Skarżyński został uhonorowany Wekto-
rem Specjalnym.
To kolejna nagroda dla województwa 
pomorskiego przyznana w tym roku. 
W Brukseli w czerwcu Pomorze i Gdańsk 
otrzymały specjalną nagrodę – Europej-
ski Region Przedsiębiorczości. To mię-
dzynarodowe wyróżnienie dla regionów, 
które sprzyjają biznesowi. Województwo 
doceniono za przyciąganie wykwalifiko-
wanych pracowników, współpracę biz-
nesu i nauki, edukację młodzieży oraz 
wspieranie innowacyjnych start-upów.
Wśród samorządów województw wek-
tory otrzymały Mazowsze oraz Pomo-
rze. W kategorii metropolii i miast po-
wyżej 500 tys. nagrodzono Łódź oraz 
Wrocław, a w kategorii gmin miejskich 
oraz miejsko-wiejskich – Nowa Sól. 
Wszystkie wyróżnione samorządy zo-
stały nagrodzone za „szczególne osią-
gnięcia w tworzeniu warunków do roz-
woju przedsiębiorczości”.
– Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej 
przez Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej – mówił marszałek Mieczysław 
Struk. – To dla naszego regionu ogromne 
wyróżnienie świadczące o tym, że podej-
mowane przez nas działania sprzyjają 
rozwojowi przedsiębiorczości na Pomo-
rzu. Przypomnę, że nasze województwo 
jest liderem nie tylko w Polsce, ale także 
w Europie. Chodzi m.in. o utrzymujący 
się wysoki wzrost PKB, skuteczną wal-
kę z bezrobociem, dynamiczny przyrost 
nowych przedsiębiorstw, a także coraz 
bardziej proeksportowe ukierunkowanie 
naszej gospodarki – dodał Struk.  
Wektora Nadziei otrzymała Rada Dia-
logu Społecznego. W laudacji napisa-
no: „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, 

że nada właściwy kierunek relacjom 
między rządem a stroną społeczną oraz 
że wyznaczy standardy nowoczesnego 
i partnerskiego dialogu”.
Natomiast dyrektor Instytutu Fizjo-
logii i Patologii Słuchu oraz twórca 
Światowego Centrum Słuchu w Kaje-
tanach prof. dr hab. n. med. Henryk 
Skarżyński otrzymał Wektora Specjal-
nego: „Za pomoc tysiącom osób cier-
piącym z powodu wad słuchu, która 
zmieniła ich życie na lepsze. Za opra-
cowanie metod tak pionierskich i tak 
skutecznych, że stały się one wzorcem 
dla lekarzy na całym świecie”.
Nagrody jubileuszowe, jak czytamy 
w regulaminie, zostały przyznane przez 
pracodawców: „osobom oraz podmio-
tom, które swą działalnością i postawą 
wyznaczają kierunki godne naśladowa-
nia dla innych”. Wektorami odznaczono 
tych, którzy przez 30 lat pomagali przed-
siębiorcom i pracodawcom. Wskazywali 
nowatorskie rozwiązania i koncepcje 
istotne dla polskiej gospodarki oraz 
przyczyniali się do rozwoju społecznego. 
Natomiast Super Wektor 30-lecia przy-
znawany jest w dowód uznania za wybit-
ne osiągnięcia w działalności przynoszą-
cej korzyści państwu, jego gospodarce, 
stosunkom politycznym i społecznym 
oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego 
rozwojowi polskiej przedsiębiorczości.
Wektor 30-lecia mogą być przyznawane 
w takich kategoriach jak np.: Przedsię-
biorca 30-lecia, Odpowiedzialny Biznes, 
Międzynarodowy Sukces Biznesowy, 
Narodowy Sukces Biznesowy, Polityk 
(mający znaczące zasługi dla rozwoju 
przedsiębiorczości) oraz Media.
Nagrodą w konkursie jest statuetka 
Wektora 30-lecia oraz Super Wektora 
30-lecia dłuta polskiego rzeźbiarza Mi-
chała Kubiaka.

Zarząd Województwa Pomor-
skiego ma do dyspozycji 78,8 
mln więcej na inwestycje, dzięki 

korzystnym różnicom kursowym mię-
dzy walutą euro a złotym. Dodatkowe 
miliony wesprą 56 projektów ważnych 
dla mieszkańców Pomorza. To m.in. 
rozwój transportu, termomodernizacje 
budynków, rewitalizacja dzielnic oraz 
wsparcie edukacji i ochrony zdrowia 
w całym województwie.
Inwestycje realizowane są w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
Wśród projektów są zupełnie nowe 
programy, które w konkursie na do-
tacje nie otrzymały dofinansowania 
z powodu braku wystarczających 
środków w budżecie. 

Obecnie z beneficjentami podpisywa-
ne są aneksy do umów i przekazywane 
dodatkowe środki unijne. Na wsparcie 
mogą liczyć przede wszystkim inwesty-
cje publiczne. Środki otrzymają projekty 
ważne dla mieszkańców, np. dotyczące 
rozwoju transportu, ale także te, któ-
re dla pomorskich gmin są źródłem 
oszczędności, np. modernizacja energe-
tyczna budynków publicznych.
Dodatkowe środki zwiększą budże-
ty inwestycji dotyczących: rozwoju 
węzłów przesiadkowych transportu 
publicznego, kompleksowych termo-
modernizacji energetycznych budyn-
ków publicznych, rewitalizacji dziel-
nic miast, projekty dotyczące ochrony 
zdrowia, rozwój infrastruktury Poli-
techniki Gdańskiej, rozwój infrastruk-
tury szkół zawodowych w Gdyni. 

Dzięki pieniądzom unijnym pa-
nie z województwa pomorskie-
go będą miały lepszy dostęp 

do badań mammograficznych. Spółka 
Geneva Trust Polska kupi cztery mam-
mobusy. Będą one wyposażone w bardzo 
zaawansowany sprzęt cyfrowy. Takie 
mammografy emitują o 30 proc. mniej 
promieniowania rentgenowskiego od 
tradycyjnych aparatów. Ponadto, za-
pewniają pacjentkom większy komfort 

poprzez mniejszy ucisk piersi podczas 
badania. W pojazdach przeprowadza-
ne będą badania kobiet w wieku od 50 
do 69 lat. Organizowane będą również 
szkolenia z profilaktyki raka piersi oraz 
posługiwania się aplikacjami interne-
towymi. Całkowita wartość projektu to 
ponad 6 mln zł. Unijne dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego wyniesie 
ponad 4,3 mln zł.
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Zblewo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 
1.10.2019 r. zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa tj. Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpa-
dów (Dz. U. z 2017 poz. 19) oraz roz-
strzygniętym  przetargiem na od-
biór, transport i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Zblewo, odbierane są nastę-
pujące frakcje odpadów: 

Zmieszane odpady komunal-•	
ne (resztkowe) tj. pozostałe 
odpady po segregacji,
Metale i Tworzywa Sztuczne,•	
BIO (odpady zielone i bioodpa-•	
dy ulegające biodegradacji), 
Papier, •	
Szkło.•	

Częstotliwość odbierania odpa-
dów komunalnych obowiązująca 
od 01.10.2019 r. 

Zmieszane odpady komu-•	
nalne (resztkowe) – 2 razy 
w miesiącu,
Metale i Tworzywa Sztuczne - •	
co 30 dni, w miesiącach lipiec, 

sierpień 2 razy w miesiącu,
 BIO (odpady zielone i biood-•	
pady ulegające biodegrada-
cji) - 2 razy w miesiącu od 01 
listopada do 31 marca 1 raz na 
miesiąc, 
Papier - co trzynaście tygodni •	
(1 raz na kwartał),
Szkło - co trzynaście tygodni •	
(1 raz na kwartał).

Właściciel nieruchomości podej-
muje decyzję o wyborze sposo-
bu zbierania odpadów selektywnie 
bądź nieselektywnie. Od tej decy-
zji zależeć będzie wysokość póź-
niejszych opłat. Gmina zapewni 
zorganizowaną zbiórkę odpadów 
komunalnych poprzez zawarcie 
z wyłonionym w drodze przetargu 
Wykonawcą, który wyposaży nie-
ruchomości nieodpłatnie w pojem-
niki, worki do selektywnego zbie-
rania odpadów. Nieruchomości 
niezamieszkane i wielolokalowe 
zostaną wyposażone w pojemni-
ki do zbierania wszystkich frakcji 
odpadów. Nieruchomości zamiesz-
kane w zabudowie jednorodzin-
nej zostaną wyposażone w worki 
koloru niebieskiego dla selektyw-
nie zbieranego papieru, pozosta-

łe odpady zbierane będą odbie-
rane z pojemników. Nieruchomo-
ści letniskowe zostaną wyposażo-
ne w worki dla selektywnie zbiera-
nego szkła, papieru, oraz odpadów 
BIO w przypadku zadeklarowania, 
pozostałe frakcje odpadów: metale 
i tworzywa sztuczne, oraz resztko-
we będą odbierane z pojemników.   
Powstające odpady będą przeka-
zywane do zakładu utylizacji od-
padów, gdzie zostanie zapewnio-
ne ich odpowiednie zagospoda-
rowanie. Szczegóły są dostępne  
w Urzędzie Gminy w pok. nr 10, tel. 
58 588 45 67 wew. 46 na stronie 
Gminy: www.zblewo.pl.

Jesteśmy przekonani, że taki sys-
tem gospodarowania odpadami 
spełni Państwa oczekiwania. Wy-
znaczeni pracownicy Urzędu Gmi-
ny dołożą wszelkich starań, aby 
rozwiązywać na bieżąco pojawia-
jące się sprawy i problemy. Pamię-
tajmy, iż wszyscy wytwarzamy od-
pady, dlatego ich selekcja i zbiór-
ka stały się naszym wspólnym pro-
blemem, którego rozwiązanie wy-
maga poparcia i zaangażowania 
całego naszego społeczeństwa.

GoSPodarka odPadamI 
w GmInIe Zblewo - ZmIany

Pani Agnieszka z pewnością nie wygląda na zacną stu-
latkę! Piękna, uśmiechnięta, z nienaganną fryzurą, chęt-
nie dzieli się wspomnieniami z przeszłości. Nie nosi oku-
larów i lubi seriale, jak choćby „Koronę królów”. Czuje 
się dobrze, jest samodzielna i wciąż ma wiele pasji! Naj-
większą z nich są robótki na drutach - cały czas coś „he-
kluje”! No i kocha… słodycze! Dlatego tort urodzinowy 
był najpiękniejszy, jaki tylko można było upiec! Rodzinna 
uroczystość odbyła się w restauracji w Pinczynie i przy-
była na nie cała, wielka rodzina. Bo Babcia Agnieszka po 
prostu jest kochana!
„Życzliwa, ciepła, nadzwyczaj gościnna, pogodna i ser-
decznie uśmiechnięta… Taka właśnie jest nasza Babcia! 
Kochana! A do tego – dzielna i pracowita. Całe życie pra-
cowała ciężko na gospodarstwie, wychowując jednocze-
śnie dzieci. A doczekała się 5 dzieci tj. 4 synów i 1 cór-

kę, potem - 18 wnuków, a teraz już 31 prawnuków. I dla 
wszystkich jest naszą kochaną Babcią…” – tak o pani 
Agnieszce mówi wnuk Przemysław Ossowski.
Pani Agnieszka urodziła się 100 lat temu w miejscowo-
ści Tralewo w okolicach Nowego Stawu. Później prze-
prowadziła się z rodzicami do Kleszczewa Kościerskie-
go, gdzie był ich rodzinny dom, a po ślubie zamieszka-
ła w Tomaszewie. Po śmierci męża zamieszkała z synem 
w Semlinie, gdzie mieszka do dziś.
O urodzinach pani Agnieszki nie zapomniał wójt Artur 
Herold, który wraz z Anną Wojak – kierownikiem GOPS, 
odwiedził Solenizantkę z koszem pełnym czerwonych 
róż i najlepszymi, serdecznymi życzeniami.
Pani Agnieszce życzymy dużo zdrowia i sił oraz nieusta-
jącej pogody ducha! Wszystkiego, co najpiękniejsze – 
Pani Agnieszko!

PanI aGnIeSZka oSSowSka Z SemlIna ZoStała właŚnIe PIerwSZą Stulatką 
w GmInIe Zblewo! Swój jubIleuSZ ŚwIętowała w otoCZenIu rodZIny, a dobry 
humor I PoGoda duCha jej nIe oPuSZCZała!

100. lat Pani Agnieszki. „Bo nasza 
Babcia po prostu jest kochana!”
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W te jesiennie dni warto przypomnieć sobie „te słoneczne 
chwile”, które dzięki STEICO były możliwe do zrealizowania.

 
z wakacji
Wspomnienia



W wrześniu tego roku 
rozpoczęliśmy kształcenie 
kolejnej klasy patronac-
kiej w branżowej szkole 
I stopnia w zawodzie me-
chanik-operator maszyn do 
produkcji drzewnej. Tego 
roku klasa liczy 11 uczniów, 
którzy zostali wyłonieni 
w rekrutacji wiosennej. 
Wdrożony w szkole no-
watorski, dualny system 
kształcenia – trzy dni nauki 
w szkole i dwa dni praktyki 
w zakładzie STEICO- gwa-
rantuje absolwentom pracę 
w nowoczesnej fabryce. 
Mogą oni również przy-
stąpić do niemieckiego 
egzaminu zawodowego 
HOLZMECHANIKER, dzięki 
czemu zdobywają dodatko-
we doświadczenia i kwa-
lifikacje. Projektowi klas 
otoczonych opieką przez 
niemieckie przedsiębior-
stwa działające w Polsce, 
patronuje Polsko-Niemiecka 
Izba Przemysłowo-Handlo-
wa przy wsparciu Konsulatu 
Generalnego Niemiec.

Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Pracownicy młodociani trzeciej klasy od dziś 
08.10.2019 rozpoczynają egzaminy połów-
kowe w zawodzie HOLZMECHANIKER organi-
zowanym przy wsparciu Polsko-Niemieckiej 

Izby Przemysłowo-Handlowej w ZSP w Czar-
nej Wodzie.  Pierwsza część to teoria, druga 
to praktyka, którą odbędzie się w kolejnym 
tygodniu.

Trzymamy mocno kciuki za wszystkich 
przystępujących do egzaminu!

Egzamin połówkowy w zawodzie 
HOLZMECHANIKER w Czarnej Wodzie
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– Bardzo się cieszę, że mogę wręczyć Wam 
dzisiaj te podręczniki. Wszystko za sprawą 
społecznego projektu złożonego przez Ka-
tarzynę Olszewską w Budżecie Obywatel-
skim 2019. Jego głównym założeniem jest 
doprowadzenie do tego, by uczniowie nie 
dźwigali ciężkich tornistrów. Podręczniki, 
które Wam przekazuję będą miały w szkole 
swoje miejsce i nie będziecie musieli przez 
cały dzień nosić ich na plecach, co bardzo 
obciąża Wasze młode kręgosłupy i powodu-
je wady postawy – mówił Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
– Kolejnym ważnym elementem projektu 
jest cykliczne ważenie uczniów i ich tor-
nistrów. Kupiliśmy więc wagę, dzięki któ-
rej sprawdzimy czy dziecko jest w stanie 
unieść swój plecak i czy jego ciężar nie jest 
dla niego szkodliwy – tłumaczył prezydent 

Starogardu Gdańskiego.
– Dziękuję za ten prezent w imieniu uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1. Dzie-
ci od lat dźwigają zdecydowanie zbyt cięż-
kie tornistry. Dzięki temu, że będziemy kon-
trolować ich wagę, możemy zapobiec wie-
lu problemom ze zdrowiem – powiedział dy-
rektor PSP 1 Arkadiusz Kobierzyński.
Projektem „Lekki tornister” objętych jest 
105 uczniów klas piątych, dla których Gmi-
na Miejska Starogard Gdański kupiła pod-
ręczniki na kwotę 14 475 zł oraz 90 uczniów 
klas szóstych, którzy otrzymali podręczniki 
o wartości 11 574 zł.
Dodatkowo kupiona została waga o warto-
ści 1 200 zł. W październiku 2019 r. plano-
wane jest również przeprowadzenie szkole-
nia w zakresie wad postawy dla nauczycie-
li i rodziców.

Tornistry będą lżejsze!

Przede wszystkim jest to miejsce na wymianę doświadczeń, pokazanie dobrych 
praktyk ,  które mogą posłużyć innym podmiotom, by skuteczniej  i  bardziej  kom-
pleksowo pomagać dzieciom.
Konferencja zorganizowana została już po raz drugi przez Fundację Dajemy Dzieciom 
Siłę. Poruszono tematy związane z niebezpieczeństwami w sieci, uwodzeniem i innymi 
formami wykorzystywania seksualnego dzieci, hejtem i przemocą rówieśniczą, zaburze-
niami zdrowia psychicznego oraz pomocą terapeutyczną dzieciom i ich rodzinom.
 W konferencji brali udział licznie zgromadzeni samorządowcy, a przede wszystkim pra-
cownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, sędziowie, psychologowie i peda-
godzy, pracownicy instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.

starogardZka konferencja 
„dZiecko PokrZywdZone 
PrZestęPstwem”
Istotą przedsięwzięcia jest możliwość spotkania 
się z profesjonalistami pracującymi na rzecz dzieci 
w instytucjach o różnym profilu działalności. 

REKLAMA                                                      104/2019/RL
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Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Bi-
bliotekę Publiczną w Skarszewach przeprowadzono w dwóch 
kategoriach wiekowych. W pierwszej grupie (konkurs plastycz-
ny) znaleźli się dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie 
klas I-III. W  konkursie filmowym wzięli udział uczniowie klas 
IV-VIII. Główne cele przedsięwzięcia to rozpowszechnienie 
pośród najmłodszych mieszkańców Gminy Skarszewy faktów 
na temat możliwości poprawy jakości powietrza oraz zwięk-
szenie wykorzystywania źródeł odnawialnych energii, a także 
kształtowanie świadomości ekologicznej.

wynIkI konkurSu 
PlaStyCZneGo:

1. Maksymilian Wojciechowski (SP 1 w Skarszewach)
2. Zofia Sieracka (SP w Szczodrowie)
3. Wiktoria Bielawska (SP 2 w Skarszewach)
Wyróżnienia otrzymali: Grupa „0” z Przedszkola w Demlinie, 
Nina Szulfer z Grupy „0” z Przedszkola w Demlinie i Anna 
Plata z SP nr 1 w Skarszewach.

wynIkI konkurSu 
FIlmoweGo: 

1. Amelia Thiel (SP w Szczodrowie)
2. Axel Węsierski (SP w Więckowach)
3. Kinga Wcisłek (SP w Szczodrowie)
Wyróżnienia otrzymali: Martyna Karasek z SP   
w Szczodrowie, Nikola Olszewska z SP w Szczodrowie  
i Weronika Cherek z ZSP w Skarszewach.

„Nasza misja – Niższa emisja”
W Zamku Joannitów ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i filmowego - „Nasza misja – niższa emisja” w którym brali 
udział uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkola. Konkurs został zrealizowany w ramach gminnego projektu dofi-
nansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

naGrody, dyPlomy oraZ wyróŻnIenIa wręCZył burmIStrZ SkarSZew – jaCek PaulI.

Punktem kulminacyjnym sportowego wyda-
rzenia był mecz bokserski w którym ręka-
wice skrzyżowali bokserzy Landau Bawaria 
oraz Reprezentanci Pomorza. Łącznie sto-
czono siedem walk – w trzech z nich tryum-
fowali pięściarze z północnej części Polski. 
W pojedynku otwierającym zawody zwy-
ciężył Julian Dublinowski (kat. do 63kg). 
Od rywala skuteczniejszy był także Kac-

per Burczyk (kat. do 67kg). Ostatnim zwy-
cięzcą swego pojedynku okazał się Dawid 
Derlich, który stoczył walkę w kategorii do 
69kg. Publiczność zgromadzona w SCS mo-
gła również podziwiać pojedynki amatorów, 
młodzików, seniorów oraz aktualnych mi-
strzów kraju. Turniej został zorganizowany 
przez Gminę Skarszewy, Skarszewskie Cen-
trum Sportu oraz GOSIR.

Bokserskie emocje 
w Skarszewach
w sobotę – 5 października o godzinie 17.00 
w Skarszewskim Centrum Sportu odbył się 
II turniej joannitów w boksie. 
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VII edycja Święta Piwa rozpoczęła się od parady Orkie-
stry Dętej „Torpeda” oraz pokazu tańca w wykonaniu sta-
rogardzkich cheerleaderek SKS Polpharma. Po chwili na 
scenie pojawiły się Kociewianki ze Stowarzyszenia Kobiety 
Kwiaty Kociewia, które rozbawiły zgromadzoną publiczność 
skeczami oraz zagadkami. Tuż po występie pań na scenie 

zameldował się rockowy zespół „Black Jeans”. Uczestnicy 
tegorocznej trasy koncertowej „Męskiego Grania” wprowa-
dzili publiczność w iście festiwalowy nastrój, przed kulmi-
nacyjnym punktem wieczoru, czyli koncertem popularnej 
grupy ENEJ. Po zakończeniu żywiołowego występu pol-
sko-ukraińskiej kapeli scenę ulokowaną na terenie parkin-

gu zakładów piwowarskich „Browaru Kociewskiego” zajęły 
konsolety, które obsłużyły dwie piękne kobiety – Dj Mixtee 
oraz K-Leach dbając o odpowiedni poziom after party. Pod-
czas festiwalu można było wziąć udział w konkursach oraz 
odpowiedzieć na zagadkowe pytania, gdzie nagrodami były 
zestawy Browaru Kociewskiego.

Piwo, dobra zabawa 
i rock&roll

Miłośnicy bursztynowego trunku mieli okazję świętować podczas VII edycji „Święta Piwa”. Cykliczna impreza na którą za-
prosił Browar Kociewski stała się znakomitą okazją do rozpieszczania podniebień smakiem lokalnego browaru, a także 
wspólną zabawą o którą zadbali muzyczni wykonawcy.
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Tegoroczna edycja imprezy rozpoczęła się 
o godzinie 10.40 przed budynkiem Sta-
rostwa Powiatowego. We wspólnym po-
dróżowaniu rowerem wzięło udział blisko 
200 uczniów oraz ich szkolnych opieku-
nów. Poza samym przejazdem na uczestni-
ków wydarzenia czekało mnóstwo dodatko-
wych atrakcji. Wśród nich największą popu-
larnością cieszyły się konkursy o zdrowiu, 
warsztaty plastyczne, degustacja zdrowych 
przekąsek oraz wyzwania sportowe. Wzrok 
miłośników aktywnego i ekologicznego try-
bu życia przyciągnął pokaz zumby w wyko-
naniu Premium Gym Fitness. 

Spośród wszystkich uczestników przejazdu 
wylosowano szczęśliwców, którzy otrzyma-
li nagrody w postaci bidonów, rękawiczek 
rowerowych oraz koszyków. Laureatem na-
grody głównej – roweru górskiego, został 
Maciej Balicki – uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Starogardzie Gdańskim. Przed-
sięwzięciem towarzyszącym Starogardzkiej 
Masie Rowerowej był również „Dzień Ser-
ca”. W ramach owej akcji wszyscy biorący 
udział w imprezie mogli bezpłatnie przeba-
dać serce, zbadać słuch, oddać krew, a tak-
że skorzystać z porad specjalistów.

Starogardzka Masa 
Rowerowa 2019
Starogardzka masa rowerowa to przedsięwzięcie 
mające na celu zachęcenie uczniów lokalnych szkół  
do wspólnego przejazdu ulicami miasta. wykorzy-
stując rower młodzi ludzie pokazują jak skuteczny 
i ekologiczny jest to rodzaj lokomocji.

NIERUCHOMOŚCI

SPrZedam

wynajmę

Pokój do wynajęcia z używal-
nością kuchni i łazienki w Lębor-
ku. Tel.695052776

rumIa, pokój dla dwóch osób do 
wynajęcia, tel. 694 642 709

PoSZukuję wynająĆ

kuPIę

kuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPrZedam

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

jawa typ 223. 1977 r., farbig 
Rote Creme, 2T, 2 os., OC, BT, 
cena 2023 zł, Sopot, tel. 574 797 
077

PIaGGIo/VeSPa Ciao, skuter, 
1os., 2T, 1995r., czarny, cena: 1666 
zł, Tczew tel. 574 797 077

kuPIę

Inne

EDUKACJA

lekCje dodatkowe z fizy-
ki i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, 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 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

ProFeSjonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

wdowa pozna Pana od 65 do 
70
lat: bez nałogów, niezależne-
go finansowo i mieszkaniowo, 
zmotoryzowanego. Na SMS nie 
odpowiadam, tel. 881 237 164

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

RÓŻNE

oPrySkIwaCZ 400 l, 1550 zł, 
maszyna do siana, 1200 zł, tel. 
600 667 860

bryCZka na drewnianych ko-
łach do odnowienia, 2100 zł, tel. 
600 667 860

Złota Rączka, malowanie, ar-
matu204 992

SPrZedam kanapę rozkładaną, 
stan dobry, cena 100 zł, Luzino, 
tel. 570 009 969

beCZkI plastikowe 200 l, na 
działkę do wody, czyste, lub 
pod rynny, tel. 511 841 826

SPrZedam rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł 
szt., tel. 511 841 826

SPrZedam wytwornicę acytle-
nową, stan bardzo dobry, cena 
do uzgodnienia, tel. 693 678 
887

SPrZedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

roZSIewaCZ KOS 380 zł, oraz 
lej 480 zł, tel. 600 667 860

SPrZedam kanapę rozkładaną 
roz. 220x120, Wejherowo, 574 
688 023

blaChy stalowe do wypieku 
z pieca, 40-60 cm, tel. 694 642 
709

obSyPnIk do bulew z szpilką do 
balotów 450 zł, tel. 600 667 860

SPrZedam piecyk gazowy dwu-
funkcyjny viessman, 750 zł, Wej-
herowo, tel. 538 443 446

SPrZedam stolik 170 zł, kanapę 
150 zł, Wejherowo, tel. 538 443 
446

SPrZedam kołdrę dużą, gruba, 
wełniania, w róże, 215x185 cm, 
190 zł, 790 290 835

SPrZedam odkurzacz przeciw-
alergiczny oraz cały zestaw do 
prania dywanów i tapicerek, 950 
zł, tel. 790 290 835

SPrZedam lodówkę białą, uży-
waną wys. 125 cm, 63c. W dobrym 
stanie, tel. 790 290 835

SPrZedam pralkę małą z wirów-
ką 2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 
cm, cena 410 zł, tel. 795 019 958

Złota rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Lu zina, 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 Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564
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Latem 2018 roku odbywały się w Starogardzie 
warsztaty Ultimate Frisbee dla dzieci i młodzie-
ży oraz Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Mixed 
Regionu Północnego. W tegorocznych zawodach 
udział brało 8 najlepszych młodzieżowych dru-
żyn w Polsce. Stadion ,,Włókniarz” już od wcze-
snych godzin porannych wypełnił się uczestnika-
mi i kibicami dynamicznego sportu drużynowego 
jakim jest Ultimate.
Na samym początku zasady były dość płynne, 
przypominające raczej futbol grany przy użyciu 
dysku Frisbee, ale z czasem uległy one modyfika-
cji i Ultimate nabrało unikalnego charakteru. Ce-
lem gry jest podawanie sobie dysku przez dru-
żynę atakującą, by w końcu złapać go w zonie 
(strefie) przeciwnika i tym samym zdobyć punkt. 
W tym samym czasie drużyna przeciwna stara 

się w tym aktywnie przeszkadzać. Ultimate łą-
czy w sobie skakanie, bieganie, rzucanie i łapa-
nie. Przydają się zwinność i dynamiczność, cho-
ciaż  i tak najważniejsza jest umiejętność grania 
zespołowego.
Tegoroczne Mistrzostwa Polski wygrała druży-
na Flow Junior Wrocław, pokonując przeciwni-
ków 10:6. 
Klasyfikacja: 1. Flow Junior White 2. Young BRA-
VE BEAVERS 3. Grandmaster Flash 4. MAU 5. 
Mad Hatters Płock 6. Ohana 7. Flow Junior Blue 
8. 71 Wratislavia Ultimate Frisbee SOTG –
Nagroda Fair Play trafiła do Grandmaster Flash. 
Najbardziej wartościową zawodniczką zosta-
ła Zofia Bejm (Grandmaster Flash) a najbardziej 
wartościowym zawodnikiem został Dariusz Ję-
dras (Flow Junior White).

Dyski latały 
nad Włókniarzem
w minioną sobotę Starogard Gdański  po raz trzeci został 
gospodarzem wydarzeń związanych z ultimate Frisbee. 

W sierpniu startowała na zawodach z cyklu 
Ironman 70.3 w Gdyni, gdzie wygrała swo-
ją kategorię wiekową. Była też najszybszą 
amatorką. Ustanowiła tam swój rekord na 
tym dystansie z czasem 04:27:16, co dało jej 
kwalifikację na przyszłoroczne Mistrzostwa 
Świata. Ponadto niedawno wygrała dwa wy-
ścigi na dystansie ¼ IM (950 m pływanie, 45 
km rower, 10,5 km bieg) z cyklu Triathlon 
Energy w Gniewinie i w Starogardzie.
Takie osiągnięcia wymagają sporo wysił-
ku. Magda Lenz trenuje średnio od 10 do 
14 godzin tygodniowo, chociaż zdarzały się 
tygodnie, podczas których trenowała po 
18 godzin. – Czas poświęcony poszczegól-
nym dyscyplinom uzgadniany jest z trene-
rem. W triathlonie bardzo ważne są treningi 
zakładkowe, czyli połączenie roweru z bie-
giem. Zimą dochodzą również treningi si-
łowe i wzmacniające na siłowni. Od czerw-
ca ubiegłego roku współpracuję z trenerem 
Michałem Siejakowskim. W tym czasie zro-
biłam bardzo duży postęp, a co najważniej-
sze czuję się dobrze i nie dokuczają mi kon-
tuzje. Michał dba o wszystkie szczegóły 
i nie muszę się martwić o treningi. Pozwala 
mi to na prawidłowe przygotowanie się do 
najważniejszych zawodów i start w najlep-
szej formie – tłumaczy pani Magda.
Cokolwiek robimy, bardzo ważne jest wspar-
cie. – Mimo, że w tym roku nie miałam więk-
szych problemów z motywacją, to zdarzają 
się gorsze dni i wtedy mogę liczyć na swoją 
rodzinę. Jeżeli potrzebuję pomocy na tre-

ningach, zawodach lub rady to zawsze mi 
pomagają. Moimi najwierniejszymi kibicami 
są rodzice. Jeśli tylko czas pozwala, jeżdżą 
ze mną na zawody. Oprócz nich, mogę li-
czyć na swojego trenera Michała, który za-
wsze mi doradzi i uspokoi przed zawodami. 
Mam również grono dobrych znajomych, 
którzy mnie wspierają i kibicują wirtualnie 
– uśmiecha się zawodniczka.
Magdalena Lenz na co dzień jest nauczy-
cielką wychowania fizycznego w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 4 w Starogar-
dzie Gdańskim. Tutaj się urodziła i mieszka. 
Zanim zaczęła trenować triathlon, zawodo-
wo grała w siatkówkę. – Ta przygoda trwa-
ła 14 lat. Kiedy skończyłam grać, doskwie-
rał mi brak aktywności fizycznej. Po rozmo-
wach ze znajomymi, którzy z dużym entu-
zjazmem wypowiadali się o treningach ko-
larskich oraz zawodach, zdecydowałam się 
na triathlon. Na początku miała to być zaba-
wa i motywacja, żeby dalej mieć kontakt ze 
sportem. Po dwóch sezonach zrobiło się po-
ważnie i cieszę się, że tak to się potoczyło. 
Mimo, iż wywodzę się ze sportu drużynowe-
go, to zdecydowanie lepiej czuję się trenując 
indywidualnie – opowiada kobieta.
Ostatnio większość wolnych chwil Mag-
dalena Lenz poświęciła na przygotowa-
nia do zawodów. Nie miała więc zbyt 
wiele czasu na inne pasje. Po zakończe-
niu sezonu będzie mogła odpocząć przy 
ulubionych książkach i dobrych filmach, 
które uwielbia.

Dziewczyna 
z żelaza

W czerwcu pani Magda startowała w dwóch imprezach ran-
gi Mistrzostw Polski Age Group. Zdobyła Mistrzostwo Polski 
na dystansie ½ IM w Poznaniu oraz Wicemistrzostwo Polski 
w sprincie w Suszu (750 m pływanie, 20 km rower, 5 km bieg). 

Za nami 28 edycja Biegu Kociewskie-
go z Polpharmą. Tegoroczne wydarze-
nie przyciągnęło setki biegaczy, któ-
rzy mieli okazję sprawdzić swoje umie-
jętności na najszybszej trasie Kociewia. 
Pętla ulicami Starogardu Gdańskiego to 
nie tylko szybka trasa, ale także atrak-
cyjna sceneria, która jest jedną z naj-
większych zalet prestiżowych zawo-
dów. Zwycięzcą tegorocznej edycji zo-

stał Dmytro Didovodiuk, który poko-
nał 10km trasę w czasie 29.55s. Dru-
gie miejsce z czasem 30.11s zajął Sergii 
Okseniuk, zaś najniższy stopień po-
dium przypadł Cheropowi Hammingto-
nowi, który może pochwalić się rezul-
tatem w postaci 31.02s. Wśród kobiet 
najlepszy czas uzyskała Olesia Didova-
diuk, która pokonała starogardzką pętlę 
w czasie 34.23s.

Znamy wynIkI 28 bIeGu 
koCIewSkIeGo Z PolPharmą!


