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Siła wSpólnoty - Samorząd

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy 
o samorządzie terytorialnym. O tym, jak przez ostatnie trzy 
dekady zmieniło się Pomorze, rozmawiamy z Mieczysławem 
Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.
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Pomimo Pandemii Praca wre

Trwa remont Alei Jana Pawła II 
na odcinku od ronda św. Wojcie-
cha do skrzyżowania z ulicą Po-
morską. Modernizacja alei polega 
na realizacji nowej nawierzchni, 
która będzie kosztować mia-
sto niespełna 99 tysięcy złotych. 
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100. urodziny Jana Pawła ii

Wystawa fotograficzna, wspólny 
śpiew, modlitwy, konkursy, uro-
dzinowe laurki i torty od dzieci, 
a do tego 100 białych zniczy…  – 
tak mieszkańcy Gminy Zblewo 
świętowali 100. urodziny Jana 
Pawła, Honorowego Obywatela 
Gminy Zblewo.
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Na czym konkretnie polega remont Alei 
Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim? 
Realizacja inwestycji zakłada frezowa-
nie starej nawierzchni na miejscu której 
pojawi się nowy dywanik bitumiczny. 
Za wykonanie remontu odpowiedzialna 
jest firma Przedsiębiorstwo Dróg S.A. 
Za nową nawierzchnię miasto zapłaci 
98.600 złotych.

Celem inwestycji jest przede wszystkim 
poprawa bezpieczeństwa i komfortu po-
ruszania się po obszarze miasta. Tytułowa 
aleja to jedna z głównych i najczęściej eks-
ploatowanych ulic Starogardu Gdańskiego. 
Istotnym aspektem realizowanych prac jest 
poprawa technicznego stanu nawierzchni 
oraz wydłużenie żywotności wspomnia-
nego odcinka. Nie bez znaczenia pozostaje 
kwestia estetyczna – Aleja Jana Pawła II jest 
ulokowana blisko serca miasta. 

Na czas budowy została zmieniona or-
ganizacja ruchu na remontowanym od-
cinku. Ruch o charakterze kołowym został 
ograniczony do jednego pasa oraz jedne-
go kierunku o długości około 150 metrów. 
Kierunek przeciwny zostanie zamknięty, 
a na kierowców czeka objazd ulicami Ko-
pernika, Szumana i Pomorską. 

Czarna Woda z jasnym planem

Pokład mostu w Czarnej wodzie został 
odświeżony dłońmi pracowników firmy 
Stanisława Mokwy. Konstrukcja znaj-
dująca się nieopodal przedszkola zyska-
ła nowe deski, dzięki czemu spacer po 
moście będzie bezpieczniejszy i bardziej 
komfortowy. Co ciekawe jest to dopiero 
zalążek zmian, które czekają ten popular-
ny obiekt.

Okazuje się, że został opracowany 
projekt gruntownego remontu całej 
konstrukcji. Remont będzie polegał na 
wymianie 60% konstrukcji stalowej, 
odnowieniu przyczółków, poszerzeniu 
obszaru dla pieszych, podwyższeniu ba-
rierek oraz wymianie drewnianego po-
kładu na specjalne płyty ortotropowe.  Na 
obecnym etapie projekt jest poddawany 
analizom oraz konsultacjom m.in. z Re-
gionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, 
Wodami Polskimi i Lasami Państwo-
wymi. Tego rodzaju faza wymaga wielu 
etapów formalnych, dlatego na niezbęd-
ne ustalenia będziemy musieli zaczekać 
przynajmniej do połowy roku 2020. 

Szansą dla dofinansowania projek-
tu może się okazać rządowy program 

o nazwie „Mosty dla Regionów”, które-
go budżet jest dedykowany tego rodzaju 
przedsięwzięciom. Przeszkodą w dofi-
nansowaniu może się niestety okazać 
trwająca epidemia, która pociąga za sobą 
skutki gospodarczego kryzysu. Jeśli sytu-
acja ekonomiczna nie ulegnie poprawie, 
może się okazać, że środki przeznaczo-
ne na modernizacje mostów mogą zo-
stać wstrzymane. Jeśli jednak okaże się, 
że program posiada dostateczne środki 
wsparcie, wówczas prace nad remontem 
mostu w Czarnej Wodzie mogą rozpo-
cząć się już w przyszłym roku. Ze wzglę-
du na ich zakres , most będzie wyłączony 
z ruchu kołowego i pieszego na okres od 
3 do 4 miesięcy.

Jasny plan związany z mostem to nie 
jedyny projekt, który dotyczy poprawy 
komfortu oraz bezpieczeństwa miesz-
kańców Czarnej Wody. W połowie maja 
instalatorzy spółki Energa zamontowali 

w tej miejscowości oprawy świetlne przy 
przejściach dla pieszych ulokowanych 
w obrębie ulicy Starogardzkiej. Nowa 
instalacja cechuje się zastosowaniem 
świetlnych źródeł metal-halogenowych 
o mocy 150W. W ramach prac wymie-
niono ponadto oprawy świetlne przy 
skrzyżowaniach ulicy Słonecznej z Topo-
lową oraz Zieloną.

InWestyCje W GmInIe staroGard 
nIe zWalnIają tempa

Epidemia spowolniła funkcjonowanie 
lokalnych społeczności, ale nie opóźniła 
zaplanowanych inwestycji. Ich realizacje 
wręcz przeciwnie – przyspieszyły, czego 
doskonałym przykładem jest budowa 
nowych ulic w Nowej Wsi Rzecznej. 

Na obecnym etapie realizacji prace zwią-
zane z budową nowych ulic przeniosły się 
na przeciwległą stronę ulicy Kasztanowej. 

Inwestycja, której koszt oscyluje w grani-
cach 5.4 milionów złotych zakłada uło-
żenie 17 tysięcy metrów kwadratowych 
nawierzchni dróg oraz chodników w ob-
szarze ulic – Akacjowej, Głogowej, Jaśmi-
nowej, Jarzębinowej, Kalinowej oraz Lesz-
czynowej. Nawierzchnie wspomnianych 
ulic zostaną pokryte kostką polbrukową, 
ale jak się okazuje – to nie koniec planów 
związanych z zaplanowanym projektem. 
Zakres prac obejmuje ponadto budowę 
kanalizacji deszczowej oraz wykonanie 
instalacji oświetleniowej.

realIzaCje 
z nurtem Wody W tle

Trwa przebudowa mostu Czysta Woda 
1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi po-
wiatowej, w obrębie Czarnocina. To po-
wiatowa inwestycja przy udziale gminy 
Skarszewy.

W związku z pracami wprowadzono 
tymczasową organizację ruchu, polegają-
cą na całkowitym zamknięciu ruchu przez 
most. Nie można więc nim przejechać ani 
od strony ul. Kleszczewskiej, ani od stro-
ny Czarnocina.Objazd poprowadzony jest 
przez drogi powiatowe Czarnocin-Bączek 
i Linowiec-Skarszewy oraz drogę woje-
wódzką DW 224 w Skarszewach. Plano-
wane przywrócenie poprzedniej organi-
zacji ruchu to 21.08.2020 roku.

W Czarnocinie powstaje również przy-
stań kajakowa w ramach unijnego pro-
jektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wie-
rzycą przez Kaszuby na Kociewie". Jest on 
realizowany poprzez partnerstwo 4 gmin 
na 65 kilometrach szlaku kajakowego 
Wierzycy od Kościerzyny do Czarnociń-
skich Pieców i Wietcisy od Skarszew.

Pomimo pandemii praca wre
Inwestycje | Trwa remont Alei Jana Pawła II na odcinku od ronda św. Wojciecha do skrzyżowania z ulicą Pomorską. Modernizacja alei polega na re-
alizacji nowej nawierzchni, która będzie kosztować miasto niespełna 99 tysięcy złotych. Przewidywany czas ukończenia prac budowlanych to końcówka 
czerwca. Do tego momentu aleja przeobrazi się w drogę jednokierunkową z obowiązkowym objazdem. 
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Gdy weźmiemy pod uwagę dane z marca, 
czyli momentu w którym wprowadzono ob-
ostrzenia związane ze stanem epidemii, oka-
zuje się, że łączna strata finansowa spowo-
dowana szalejącą pandemią przekracza dziś 
kwotę 5 milionów złotych. Przyczyn tego ro-
dzaju – ekonomicznych strat jest co najmniej 
kilka. Wszystkie z nich są sprowokowane 
kryzysem gospodarczym, które nie oszczędza 
nikogo. Jedną z gałęzi, która została zainfeko-
wana jest MZK.

Ograniczenie liczby kursów i zmniejsze-
nie liczy pasażerów w miejskich autobusach 
spowodowało spadek dochodów ze sprzeda-
ży biletów. W marcu i kwietniu Miejski Za-
kład Komunikacji odnotował ponad 0,5 mln 
zł. straty. Podobnie było ze strefą płatnego 
parkowania, która w ogóle nie działała przez 
dwa miesiące czy targowiskiem, które dobry 
miesiąc było zamknięte. – Z tego tytułu do 
kasy MZK wpłynęło blisko 50 tys. zł mniej niż 
normalnie – mówi dyrektor MZK – Wojciech 
Szambowski. 

Wyjątkowo odczuwalny dla budżetu miasta 
jest niewielki dochód z podatków PIT i CIT. 
W skali marca oraz kwietnia z tego tytułu do 
kasy wpłynęło 3.2 miliona złotych mniej niż 
w analogicznym okresie roku minionego. 

W przypadku podatku CIT spadek oscyluje 
w granicach 68%, zaś dochód z podatku PIT 
jest niższy o 25.4%. Ponadto redukcji o 300 
tysięcy złotych ulegał subwencja oświatowa. 
Dodatkowym problemem ekonomicznym 
pozostaje wzrost kosztów zużytej wody oraz 
zakup środków dezynfekujących, które służą 
odkażaniu pojazdów komunikacji miejskiej, 

przystanków, wiat, chodników oraz ulic. Wal-
ka z niewidzialnym wrogiem pochłania for-
tunę – jedynym racjonalnym rozwiązaniem 
w tej sytuacji jest zmiana priorytetów budże-
towych, na co zwraca uwagę Prezydent Janusz 
Stankowiak. 

Epidemia pochłania 
fortunę! 

POwIAt | W minionym miesiącu do starogardzkiej kasy wpłynęło o niespełna 3 miliony złotych mniej, 
niż w analogicznym okresie roku 2019. Łącznie dochody miasta z podatku od nieruchomości, CIT i PIT 
spadły od początku roku spadły o 17.8%. Prezydent szuka oszczędności i zmienia budżetowe priorytety.

Za lokalną realizację wspomnianego programu odpo-
wiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogar-
dzie Gdańskim. Rządowy program ma na celu poprawę 
poziomu dostępności do usług opiekuńczych, w tym 
usług specjalistycznych zarówno dla osób samotnych, 
jak i tych – pozostających w rodzinach, które ukoń-
czyły 75 rok życia. Jak zapewnia Urszula Ossowska – 
dyrektor starogardzkiego MOPS – są to głównie osoby, 
które z różnych przyczyn, między innymi wieku oraz 
chorób wymagają pomocy innych osób.

Kilka dni temu Wojewoda Pomorski ogłosił listę miast 
i gmin, które otrzymały dodatkowe środki w ramach 
tytułowego programu. Na liście 20 beneficjentów 
województwa pomorskiego znalazł się także Starogard 
Gdański, który otrzymał 177 734.50zł. Podmioty opu-
blikowane na liście łącznie otrzymały ponad 1.7 miliona 
złotych. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na 
zapewnienie wsparcia i pomocy adekwatnej względem 
potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu 
zdrowia osób potrzebujących. Tego rodzaju wsparcie 
z pewnością podniesie jakość ich życia.
/MM/

WIęCej środkóW na 
opIekę dla senIoróW 75+
poWIat | starogard Gdański otrzymał dodatkowe 177 
tysięcy złotych na świadczenie usług opiekuńczych dla 
osób w wieku 75+. pieniądze przyznał miastu Wojewoda 
pomorski w ramach rządowego programu „opieka 75+”.

janusz stankoWIak, 
Prezydent Starogardu Gdańskiego

W dobie koronawirusa zmuszeni zostaliśmy do 
ustalenia nowych priorytetów. Jak wiadomo 
– miasto ma do wykonania wiele zadań ustawo-
wych i wszystkie one pełnią ważną rolę w jego 
zrównoważonym rozwoju. Niestety w dobie 
pandemii musieliśmy dokonać ich weryfikacji 
i gradacji. Planując w 2019 roku budżet na rok 
2020, robiliśmy to odpowiedzialnie. Oczywiście na 
etapie tworzenia, nikt z nas nie wiedział, z jakimi 

problemami przyjdzie nam się zmierzyć i jakie skutki będą miały dla samorzą-
dów. Dzisiaj wyznacznikiem wielu decyzji jest przede wszystkim bezpieczeń-
stwo mieszkańców. To właśnie w trosce o zdrowie starogardzian bez wahania 
przeznaczyłem ponad 300 tys. zł z rezerwy kryzysowej na walkę z COVID-19. 
Moim zadaniem jako odpowiedzialnego gospodarza jest przeciwdziałać zagro-
żeniom i znaleźć najlepszą z możliwych dróg wyjścia z tej trudnej sytuacji.

,,

/gst24pl
Polub nas
na facebooku:
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W marcu 30 proc. pomorskich firm 
wskazywało, że odczuwa poważne skut-
ki związane z epidemią, w kwietniu od-
setek ten wzrósł do 50 proc., ale dopiero 
najbliższe miesiące pokażą prawdziwą 
skalę problemu.

spada zapotrzeboWanIe 
na praCoWnIkóW I rośnIe 
bezroboCIe

Część firm planuje większe niż w po-
przednich miesiącach redukcje za-
trudnienia w ramach tzw. zwolnień 
grupowych. Słabnie też zainteresowa-
nie zatrudnianiem cudzoziemców. Fir-
my wstrzymują procesy rekrutacyjne, 
a w związku z tym powiatowe urzędy 
pracy dysponują coraz mniejszą liczbą 
ofert pracy. 

- W kwietniu br. zgłoszono do powiato-
wych urzędów pracy jedynie 4,2 tys. ofert 
pracy, co w porównaniu do tego samego 

okresu roku poprzedniego, oznacza spa-
dek o ponad połowę – mówi Joanna Wit-
kowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku. 

Na koniec kwietnia zarejestrowanych 
jako bezrobotne było 49 tys. osób, tj. 
o 3,6 tys. (o 8 proc.) więcej niż w mar-
cu br. Stopa bezrobocia w Pomorskiem 
wzrosła do poziomu 5,2 proc. (w stosun-
ku do marca br. o 0,4 pkt. proc.). Wzrostu 
bezrobocia w regionie należy spodziewać 
się też w maju (według danych szacun-
kowych, w połowie miesiąca bezrobocie 
wzrosło o kolejne 1,8 tys. osób, tj. 3,6%) 
oraz w czerwcu. 

urzędy ChronIą mIejsCa praCy 
- już blIsko 240 mln zł trafI do 
pomorskICh fIrm

Pomorskie firmy walczą o przetrwanie 
korzystając z pomocy w ramach tarczy 
antykryzysowej oraz oferowanej przez 
Samorząd Województwa Pomorskiego. 
Coraz bardziej pewne jest, że wszyscy 
uczestnicy rynku pracy będą musieli 
przygotować się na nową sytuację. Już 

w tej chwili urzędy pracy zajmują się 
nie tylko wsparciem osób bezrobotnych 
i poszukujących zatrudnienia, ale anga-
żują się w pomoc pracodawcom i przed-
siębiorcom. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku, który realizuje dopłaty do 
ochrony miejsc pracy w ramach Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych - do 25 maja br. -  rozpatrzył 
już  wnioski na kwotę  blisko 240 mln 
zł,  wsparcie finansowe otrzyma ponad 
1600 firm z województwa pomorskiego, 
dzięki czemu pomocą objętych zostanie 
prawie 57 tys. pracowników.

- Z punktu widzenia przedsiębiorcy je-
żeli ktoś stracił przychody na poziomie 
ok. 25 – 30 proc., może nawet 50 proc. 
to jest pomoc. Natomiast dla tych, któ-
rzy stracili więcej to, niestety, za mało 
– ocenia Jarosław Filipczak, przedsię-
biorca, wiceprezesa Zarządu Regional-
nej Izby Gospodarczej Pomorza oraz 
członka Pomorskiej Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy. – Trzeba jednak zazna-
czyć, że poziom pomocy leży dziś po 
stronie państwa, dlatego kierujemy ape-

le przede wszystkim do rządu. Regional-
nie powinniśmy skupić się na skutecz-
nym odmrażaniu gospodarki.

Zaplanowane w tarczy antykryzysowej 
instrumenty wsparcia niestety nie są ła-
twe dla pracodawców i przedsiębiorców. 
W ich opinii wsparcie jest wdrażane zbyt 
późno i pomoc nie jest wystarczająca.

- Działania osłonowe rządu mają cha-
rakter doraźny i z samej nazwy oznaczają 
ochronę gospodarki a nie stymulowanie 

jej ponownego, dynamicznego rozwoju. 
Nawet przy aktywnym zaangażowaniu 
instytucji publicznych w podtrzymywa-
nie życia gospodarczego, można spodzie-
wać się ujawnienia opóźnionych efektów 
wcześniejszego zamrożenia polskiej go-
spodarki – ocenia Grzegorz Pawłowski, 
dr ekonomii na UG. 

Więcej informacji na Portalu Pomor-
skiego Obserwatorium Rynku Pracy

 www.porp.pl

Koronawirus zmienia 
pomorski rynek pracy
wOjewódzkI urząd PrAcy w gdAńsku | Mniej ofert pracy, redukcja zatrudnienia, 
więcej osób w rejestrach bezrobotnych – tak  między innymi zareagował pomorski rynek pracy 
na obecny kryzys związany z epidemią.
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Trwa pandemia. Mamy nadal trudną 
sytuację medyczną. Ale zostawmy to 
na boku i  porozmawiajmy o gospo-
darce. Jak ocenia Pan przygotowaną 
przez rząd tarczę antykryzysową?

– Najlepiej ocenił ją sam rząd, ogłasza-
jąc po kilku dniach potrzebę wprowa-
dzenia Tarczy 2.0. Doceniam gotowość 
do autorefleksji. Byłbym jednak spo-
kojniejszy, gdyby zostały wprowadzone 
zapisy, o których od samego początku 
mówią przedsiębiorcy i samorządowcy, 
czyli praktycy. Tyle, że rząd naszych 
głosów nie słucha. Jeżeli działania mają 
być skuteczne muszą być proste i cel-
ne, tak żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samozado-
wolenia pomysłodawcom. Nasze firmy 
potrzebują jak największego wsparcia 
w utrzymaniu płynności i w zachowa-
niu zatrudnienia. Musimy zmierzyć 
się z najpoważniejszym kryzysem go-

spodarczym w historii wolnej Polski. 
Rządzący muszą się na tym skoncen-
trować. Jest to dla mnie niepojęte, że 
najważniejsi ludzie w państwie zajmują 
się dziś wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla demo-
kracji – zgodnie z konstytucją – moż-
na je przełożyć do czasu opanowania 
kryzysu. Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?

– Mamy pełną mobilizację na wszyst-
kich poziomach samorządu teryto-
rialnego i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  Dzięki 
tej współpracy udało się w krótkim 
czasie zachęcić do decyzji zmniejsza-
jących obciążenia lokalnego bizne-
su. Chodzi m.in. o ulgi w czynszach 
w lokalach komunalnych czy zwol-
nienia lub odroczenia w podatkach 

lokalnych. Samorząd województwa 
pomorskiego już zdecydował o prze-
sunięciach w budżecie województwa 
na łączną kwotę 130 mln zł,  aby za-
silić szpitale czy wesprzeć przedsię-
biorców poprzez uruchomienie po-
życzek z zerowym oprocentowaniem. 
Dobra współpraca ego Urzędu Pracy 
z powiatowymi urzędami też przyno-
si efekty. Pracownicy tych urzędów są 
bowiem na pierwszej linii współpracy 
z przedsiębiorcami.

Nie tak dawno rząd mówił o centra-
lizacji, a może nawet likwidacji urzę-
dów pracy.

– A my pytaliśmy: czy jeżeli w ja-
kiejś miejscowości dawno nie było 
pożaru, to należy zlikwidować straż 
pożarną? Dzisiaj widzimy jak bardzo 
są potrzebni ci „strażacy z urzędów 
pracy”. Znakomita część funduszy 

adresowanych do przedsiębiorców 
trafia za pośrednictwem ego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy 
do firm. Dzięki nim już dzisiaj może-
my mówić o tysiącach pracowników, 
którzy mają zabezpieczone środki do 
życia. Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posługują nie 
są jeszcze doskonałe, są testowane 
w boju. A przepisy i ich interpretacje 
ulegają dynamicznym zmianom. Po 
drugiej stronie znajduje się przedsię-
biorca ze wszystkimi swoimi obawa-
mi, zobowiązaniami, niepewnością 
jutra, często niezrozumieniem zawi-
łych przepisów czy przesadnie rozbu-
dowanych procedur.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Uruchomionych jest kilka form 
wsparcia. W m Urzędzie Pracy można 
skorzystać z dofinansowania kosztów 
wynagrodzeń w przypadku przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego cza-
su pracy. W urzędach powiatowych 
na pomoc w pokryciu części kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej mogą liczyć samozatrudnieni. 
Natomiast mikro, mali i średni przed-
siębiorcy oraz organizacje pozarządo-
we mogą otrzymać dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń pracow-
ników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, 
mikro przedsiębiorcy mogą liczyć na 
pożyczki w wysokości 5 tys. zł z szan-
są na umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?

– Na mój wniosek zostały urucho-
mione środki z rezerwy Funduszu 
Pracy w łącznej wysokości 71 mln zł. 
Środki te przekazane z ministerstwa 
pracy, za pośrednictwem ego Urzędu 
Pracy, trafiły PUP-ów i są przeznaczo-
ne na dofinansowanie wynagrodzeń 
i pokrycia części kosztów działalności 
prowadzonej przez samozatrudnio-
nych. Dodatkowo, na mój wniosek, 
powiatowe urzędy otrzymały środki 
w wysokości 63 mln zł pochodzące 
również z Funduszu Pracy, które są 
przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działania prowa-
dzone bezpośrednio przez  Urząd Pra-
cy. Dane liczbowe i angażowane kwoty 
zmieniają się każdego dnia, około 70 
proc. wniosków ma jakieś niedocią-
gnięcia. Jednak tam, gdzie zawodzi 
elektronika, pojawiają się pracownicy 
WUP, którzy pomagają przedsiębior-
com w ich poprawieniu. Do tej pory 

75 wniosków trafiło do wypłaty. Szaco-
wana wartość pomocy, ze względu na 
liczbę złożonych do dzisiaj wniosków, 
stanowi łączną kwotę ponad 114 mln 
zł.  Z tego ponad 40 mln zł dotyczy 
przestoju ekonomicznego, a ponad 73 
mln zł obniżonego czasu pracy.

Ile miejsc pracy w ten sposób uda się 
uratować?

– Złożone wnioski dotyczą prawie 
32 tys. pracowników, ale te dane nie 
są jeszcze precyzyjne. Urząd cały czas 
je uaktualnia.

Jak WUP radzi sobie z natłokiem do-
datkowej pracy?

– Dyrektor ego Urzędu Pracy  Jo-
anna Witkowska wraz z zespołem 
podjęła wiele ponadstandardowych 
działań. Jednym z nich jest urucho-
mienie infolinii, która już obsłużyła 
tysiące rozmów. Pamiętajmy, że to 
niestety wciąż początek. Liczba wnio-
sków rośnie, bo rośnie liczba firm 
decydujących się na wsparcie i go 
potrzebujących. W ślad za tymi po-
trzebami kolejni pracownicy urzędu 
są przeszkalani do obsługi systemu 
i opracowywania wniosków.

Jak wyglądamy na tle innych woje-
wództw?

–   Urząd Pracy w Gdańsku prak-
tycznie od początku był gotowy do 
przyjmowania wniosków od przed-
siębiorców. Jesteśmy jednym z pierw-
szych województw, które zebrało 
zapotrzebowanie z powiatowych urzę-
dów, dzięki czemu mogłem wystąpić 
z wnioskiem o uruchomienie środków. 
Te środki już od 8 kwietnia pracują na 
rzecz naszych firm.

Codziennie pojawiają się nowe decy-
zje i pomysły. Gdzie przedsiębiorcy 
mają szukać informacji?

– We współpracy z naszymi jednost-
kami, jak: Agencja Rozwoju Pomo-
rza, Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych stworzyli-
śmy specjalną platformę komunikacji 
w postaci strony internetowej dedyko-
wanej przedsiębiorcom. Strona, zawie-
ra kompleksową informację i wszel-
kie wskazówki czy przekierowania 
do instytucji, które świadczą pomoc 
dla firm. Zachęcam do odwiedzania 
www.pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Potrzebna jest mobilizacja. Specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę 
komunikacyjną, zawierającą kompleksową informację o dostępnej dla firm pomocy – 
mówi Mieczysław  Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Marszałek Struk: „To największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”
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-  Do dzisiaj reforma samorządowa jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii naszego kraju. 
Jak ważna była ona 30 lat temu? Jakie 
miała wtedy znaczenie?

Z perspektywy czasu należy ocenić, 
że jest to najbardziej udana i trwała re-
forma III RP. 30 lat temu, wraz z komi-
tetem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Jastarni do 
wyborów – pierwszych w pełni wol-
nych wyborów po 89 roku. Wszystko, 
co wiązało się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieliśmy, jak 
sprawdzi się w praktyce. Wszystkiego 
uczyliśmy się w biegu, często na wła-
snych błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć się sa-
morządności. Ale podchodziliśmy do 
tego wyzwania bez strachu, bo to co 
było dla nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi gospoda-
rzami w naszych małych ojczyznach. 
Dla nas, na Kaszubach i Kociewiu, na 
Pomorzu, samorządność miała szcze-
gólny wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgrywają dzi-
siaj? Jak po 30 latach funkcjonowania 
samorządu terytorialnego ocenia Pan 
jego rolę?

Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i możliwości, 
ale nadrzędnym celem zawsze jest 
służba społeczności. Nie da się porów-
nać samorządu terytorialnego sprzed 
30 lat i tego obecnego. Ówczesne bu-
dżety gmin i możliwości inwestycyjne 
były nieporównywalnie mniejsze niż 
dzisiaj. Jeszcze jako burmistrz Jastar-
ni z trudem znajdowałem finanse na 
ważne wówczas inwestycje w gminie. 
Nie mieliśmy dostępu do środków 
Unii Europejskiej, czy innych me-

chanizmów finansowych. Nie można 
natomiast też powiedzieć, że dzisiejsi 
włodarze mają łatwiej. Zmieniły się 
bowiem wyzwania i ich skala, zmieni-
ły się również cele i ambicje lokalnych 
społeczności. Spójrzmy na obecny 
kryzys epidemiczny. Większość ob-
ciążeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty w nad-
zwyczajnych warunkach, czy w or-
ganizacji systemu opieki zdrowotnej. 
Samorządy też są w trudnych czasach 
ostoją praworządności i demokracji. 
Doświadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji wybo-
rów 10 maja. To samorządy w oparciu 
o prawo Rzeczypospolitej obroniły 
praworządność. 

- Dużą szansą dla rozwoju regionu, 
jaką samorządy otrzymały jest człon-
kostwo Polski w UE. Pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdysponowywane 
w województwie pomorskim widać 
niemal na każdym kroku. O jakich 
zmianach w samorządności dzięki UE 
możemy mówić?

Skok cywilizacyjny, jakiego doko-
naliśmy dzięki członkostwu w UE jest 
gigantyczny. Na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, ale Pomorze otrzy-
mało od początku członkostwa ponad 
48 mld zł unijnego wsparcia, w tym 
prawie 11 mld zł w ramach dwóch edy-
cji regionalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
Dzięki tym środkom zrealizowano po-
nad 37 tys. projektów. Fundusze euro-
pejskie dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych inwesty-
cji takich jak: budowa Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, rozbudowa Portu 
Lotniczego w Gdańsku, portów mor-
skich w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności 

i Teatru Szekspirowskiego czy Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowerowych 
czy kompleksowa modernizacja szkół 
zawodowych w całym regionie. Zmia-
ny w naszym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy jednym 
z tych miejsc w Polsce, gdzie ludzie 
najchętniej przyjeżdżają, osiedlają się 
i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed sa-
morządami? Na pewno jednym z nich 
niespodziewanie stała się walka z ko-
ronawirusem.

Jak już wspomniałem cele się zmie-
niają. Kiedyś to było nadgonienie 
cywilizacyjne „Zachodu”, budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
dzisiaj inwestujemy w innowacje, 
chcemy żyć w czystym środowisku, 
inwestujemy w rozwiązania ekolo-
giczne. Obecnie zmagamy się z zupeł-
nie niespotykanymi przez ostatnie 30 
lat wyzwaniami. I musimy być na nie 
przygotowani. Niecałe trzy lata temu 
przez Kaszuby przeszła niszczyciel-
ska nawałnica. Straty były ogromne. 
Wówczas to samorządy i społeczności 
lokalne stanęły na wysokości zadania 
i również teraz, kiedy zmagamy się 
z epidemią to, jak już wspomniałem, 
główne obciążenia związane z za-
pewnieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samorządach. 
Chciałbym zaznaczyć, że duże wspar-
cie otrzymaliśmy dzięki Unii Euro-
pejskiej. To dzięki szybkim decyzjom 
Komisji Europejskiej mogliśmy prze-
znaczyć z regionalnego programu 
operacyjnego 50 milionów złotych na 
pomorskie szpitale. I nie tylko te pod-
ległe samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. O tym, jak przez ostatnie trzy dekady zmieniło się Pomorze, 
rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Siłą każdej wspólnoty jest samorząd

- Jakie są najważniejsze zadania dla sa-
morządów na najbliższe lata?

Na poziomie regionalnym zdefinio-
waliśmy kilka ważnych wyzwań, które 
wymagają strategicznej współpracy nie 
tylko samorządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodarczych. 
To przede wszystkim negatywne skutki 
zmian klimatu, jak na przykład nawał-
nica czy susza. Powinniśmy tak kształ-
tować otoczenie i nasze codzienne na-
wyki, aby ograniczać wpływ na klimat 
oraz presję na środowisko i przeciw-
działać jego degradacji, a także tworzyć 

warunki do rozwoju produkcji zielonej 
energii i technologii ekoefektywnych. 
Kolejnym ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus przeniósł 
nas jeszcze bardziej w świat cyfrowy. 
Niektórym biznesom „uratowało to ży-
cie”, ale np. w zakresie oświaty obnażył 
braki techniczne i kompetencyjne. Jest 
to ogromne pole do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu terytorialnego 
wymaga zmian, aby mógł on się rozwi-
jać? Jakie są bariery stojące na drodze 
do tego rozwoju?

Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat na-
uczyło to tego, że samorządy są nie-
zbędne bowiem to właśnie samorządy 
są najbliżej obywatela, jego potrzeb 
i problemów. To samorządy stoją za 
większością sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy poka-
zują szczególnie ostatnie miesiące, ale 
widać również poważne bariery rozwo-
jowe. Warto rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak mają być 
zorganizowane metropolie, jakie relacje 
powinny zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli oraz w relacji 
samorząd rząd. Takich pytań, zarówno 
fundamentalnych, jak i bardziej szcze-
gółowych, jest wiele. Niestety, widocz-
ne obecnie tendencje centralizacyjne są 
krokiem w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy lokalne 
i regionalne są w stanie zdecydowanie 
lepiej diagnozować i efektywniej od-
powiadać na potrzeby rozwojowe spo-
łeczności. Na Pomorzu, gdzie wartość 
stanowi różnorodność kulturowa, bo-
gate dziedzictwo oraz tradycje morskie 
i solidarnościowe, nadal powinniśmy 
rozwijać aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. Dzięki 
temu kapitałowi społecznemu, samo-
rządność będzie mogła się rozwijać.



www.gst24.pl/aktualnościŚroda, 27 maja 2020 7

Spinka wodociągowa połączyła Kolincz 
z Rywałdem. Inżynieryjny bajpas w przypadku 
wystąpienia potencjalnej awarii zagwarantuje 
dostęp do wody m.in. mieszkańcom Brzeźna 
Wielkiego, Klonówki, Rywałdu, Szpęgawska 
oraz Zdun. Prace związane z realizacją tytu-
łowej inwestycji trwały miesiąc. To właśnie 
tyle czasu było potrzeba na wybranie ponad 
3.2 tysięcy metrów sześciennych ziemi oraz 

położenie 2 kilometrów rur. Wykonawcy in-
westycji podkreślają, iż szybkie tempo prac to 
efekt sprzyjającej aury oraz należytego przy-
gotowania Urzędu do tej inwestycji. 

Radni – Krzysztof Tuski wraz z Markiem 
Brejzą podkreślają, że starannie przyjrzeli 
się efektom prac i są usatysfakcjonowani ich 
rezultatem. Przedstawiciele samorządu do-

dają, że realizacja zadań przebiegła zgodnie 
z wszelkimi sugestiami. Z kolei Magdalena 
Forc – Cherek, - Wójt Gminy Starogard Gdań-
ski zwraca uwagę na walory prowadzonej in-
westycji. Zdaniem Pani Magdaleny jest ona 
bardzo ważna ze względu na poprawę kom-
fortu życia oraz wzrost poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

/MM/

Wyjście awaryjne, czyli 
gmina spina wodociągi

stArOgArd gdAńskI | Prace związane z budową spinki wodociągowej zostały zakończone. Nowa 
instalacja połączyła Kolincz z Rywałdem. Warta 188 tysięcy złotych inwestycja zapewni mieszkańcom 
wodę na wypadek awarii.



Wszystkim Dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 
życzymy dużo uśmiechu, pogody ducha oraz dobrego humoru!

STEICO Sp. z o.o.

Pokoloruj obrazek

* *
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Weź udział w konkursie - rozwiąż krzyżówki, dostarcz 
rozwiązania, a wśród odpowiedzi wylosujemy pięciu zwycięzców!

Rozwiązania krzyżówek wraz z numerem kontaktowym lub 
adresesm mailowym prosimy pozostawiać w skrzyneczce 
dostępnej na Portierni przy ulicy:
STEICO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
83-262 Czarna Woda

Przyjmujemy wszystkie rozwiązania do dnia 02.06.2020
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Z tej okazji biel oraz czerwień uroczy-
ście powiewają przy Budynku Urzędu 
Miasta, przy Ratuszu Staromiejskim na 
Rynku, siedzibie Hufca ZHP oraz przy 
Pomniku Poległych i Zamordowanych 
w latach 1939-1945 Harcerzy w Staro-

gardzie Gdańskim. 

Flagi przywiesili przedstawiciele har-
cerstwa wraz z Prezydentem Miasta Sta-
rogard Gdański – Januszem Stankowia-
kiem, który osobiście wciągnął flagę na 

maszt przy Urzędzie Miasta. Prezydent 
podkreślił, iż flaga narodowa to symbol 
naszej ojczyzny, który pokazuje naszą 
przynależność do Polski. Niestety – 
w tym roku Janusz Stankowiak nie mógł 
obdarowywać mieszkańców Starogardu 

Gdańskiego chorągiewkami i kotyliona-
mi w barwach narodowych ze względu 
na trwający stan epidemii. Pomimo ogra-
niczeń związanych z szalejącym wirusem 
Prezydent zaapelował do mieszkańców, 
aby pozostali w domach i wyekspono-
wali w swych oknach flagi narodowe, 
podkreślając, że to doskonały przykład 
patriotyzmu.

Historia rodzimej flagi jest niezwykle 
ciekawa. Jej początki sięgają X wieku, 
kiedy to polscy księża używali chorągwi 
występujących w różnych barwach – 
w zależności od pochodzenia oraz stanu. 
Chorągiew w postaci flagi narodowej po-
jawiła się na przełomie XIII i XIV wieku. 
Wówczas czerwone płótno prezentowa-
ło białego orła umieszczonego po lewej 
stronie. Kontrast bieli i czerwieni został 
wprowadzony przez parlament dopie-
ro w roku 1831. Co symbolizują barwy 

umiejscowione na fladze? Biel wywodzi 
się od wspomnianego orła białego oraz 
litewskiej pogoni i symbolizuje dobro 
oraz czystość dążeń narodu polskiego, zaś 
czerwień wywodząca się od pola tarczy 
herbowej narodu jest symbolem dostoj-
ności i majestatu władców polskich.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
został wprowadzony w 2004 roku. Data 
-2 maja to nie przypadek – właśnie tego 
dnia polscy żołnierze zdobywając Berlin 
umieścili biało-czerwoną flagę na Kolum-
nie Zwycięstwa oraz Reichstagu w stolicy 
hitlerowskich Niemiec. Co prawda Święto 
Flagi Narodowej trwa zaledwie od kilku-
nastu lat, ale ten szczególny dzień zdążył 
się już na trwałe wpisać do naszej tradycji. 
Szalejąca epidemia nie zgasiła kreatywno-
ści mieszkańców Starogardu Gdańskiego, 
którzy z dumą włączyli się do hołdowania 
narodowym symbolom.

Święto Flagi Narodowej 
w Starogardzie Gdańskim
stArOgArd gdAńskI | Święto Flagi Narodowej istnieje już od 16 lat. Od momentu jego 
powstania – każdego roku pomiędzy Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji 3 maja oddaje-
my hołd naszym barwom ojczystym.
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Witaj majowa jutrzenko!
stArOgArd gdAńskI | Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to święto szczególne. Każdego roku towarzyszą mu wyjątkowe obchody, które przypo-
minają nie tylko o niepodległości, ale także o burzliwych dziejach historii naszego narodu. Tym razem obchody stanęły w cieniu szalejącej epidemii. 

W tym roku obchodziliśmy 229 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. To jedno z naj-
ważniejszych świąt państwowych na kartach 
kalendarza. Każdego roku obchodziliśmy je 
nad wyraz hucznie. Niestety – tegoroczne ob-
chody stanęły w cieniu pandemii. Ze względu 
na obecność niewidzialnego wroga świętowa-
nie zostało ograniczone do minimum.

Obchody związane z uchwaleniem pierwszej 
w Europie i drugiej na świecie spisanej usta-
wy zasadniczej rozpoczęły się w Starogardzie 
Gdańskim od uroczystej mszy św. w intencji 
ojczyzny w parafii pw. św. Katarzyny. Następnie 
przedstawiciele władz samorządowych -  Pre-
zydent Miasta Janusz Stankowiak, Przewod-
nicząca Rady Miasta – Anna Benert oraz za-
stępcy Prezydenta Miasta – Maciej Kalinowski 

i Tadeusz Błędzki udali się do parku miejskie-
go, aby uroczyście złożyć wiązankę kwiatów 
pod pamiątkową tablicą Powrotu Starogardu 
Gdańskiego do Macierzy.

Konstytucja 3 Maja to historyczne określe-
nie ustawy zasadniczej regulującej organiza-
cję władz państwowych, praw i obowiązków 
obywateli. Pierwsza na Starym Kontynencie 
i druga w skali globu (po konstytucji Stanów 
Zjednoczonych) ustawa została podpisana na 
Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku. 
Jedenaście artykułów ustawy wprowadziło 
m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedzicz-
ną, opiekę nad chłopami i mieszczaństwem 
oraz zniesienie liberum veto. Co prawda kon-
stytucja pozostała w mocy prawnej zaledwie 
przez rok, ale w opinii historyków i politolo-

gów sama idea jest uznana za nad wyraz po-
stępową, bo pomagającą podtrzymać polskie 
dążenia do niepodległości.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
Święto Konstytucji 3 Maja zostało uznane za 
najważniejsze święto państwowe.  Kolejne de-
kady i idące wraz z nimi zmiany natury histo-
ryczno-społecznej sprawiły, że majowe obchody 
utraciły swą nadrzędną wartość. W okresie II 
wojny światowej święto zostało całkowicie zde-
legalizowane, a następnie w dobie socjalizmu 
– zastąpione pierwszomajowym świętem pracy. 
Przełom nastąpił w 1981 roku, gdy za sprawą so-
lidarnościowych ruchów przywrócono „majową 
jutrzenkę” do łask. Od reformy ustrojowej tytu-
łowe święto ponownie znalazło się na piedestale 
najważniejszych obchodów państwowych. 

Uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej zosta-
ła zainaugurowana w piątkowe południe. Wtedy to Prezydent Miasta 
– Janusz Stankowiak w towarzystwie ks. dziekana Józefa Picka złożyli 
wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, a następnie po-
modlili się wspólnie za ofiary najbardziej krwawej batalii w dziejach 
świata.

II wojna światowa zakończyła się w Europie równo 75 lat temu. Po 
blisko 6 latach morderczych walk na wszystkich kontynentach glo-
bu – 8 maja Niemcy podpisali akt ostatecznej kapitulacji. Podpisany 
dokument nie oznaczał jednak uwolnienia Starego Kontynentu spod 
jarzma autorytaryzmu. Obszar Europy Środkowej znalazł się wów-
czas pod kontrolą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Tytułowe święto zostało oficjalnie uznane za upamiętnienie zwycię-
stwa nad hitlerowskimi Niemcami. 

Symboliczna uroczystość 
w Dzień Zwycięstwa
stArOgArd gdAńskI | Tegoroczny maj jest miesiącem wyjątko-
wym także ze względu na 75 rocznicę Narodowego Dnia Zwycięstwa. 
Obchody tej uroczystości również zachowały swój minimalizm ze 
względu na bezpieczeństwo mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
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W urodzinowy poniedziałek (18 maja) 
od samego rana Mieszkańcy przycho-
dzili pod kamienny obelisk upamiętnia-
jący Jana Pawła II, który stoi w centrum 
Zblewa. Przynosili ze sobą białe znicze 
i – mimo deszczu i chłodu – zatrzymywali 
się przez chwilę w zadumie i modlitwie. 
W urodzinową akcję dla Jana Pawła II pn. 
„100 zniczy na 100. urodziny” włączyło 
się wielu Mieszkańców. Swoje światełka 
pamięci dla Papieża Polaka zapalili m.in. 
wójt Artur Herold wraz z pracownika-
mi Urzędu Gminy, radni, sołtysi, leśnicy 
z nadleśnictwa Kaliska, strażacy z OSP 
Zblewo, nauczyciele, gospodynie, przed-
siębiorcy i dziesiątki Mieszkańców, którzy 
aż do późnego wieczora przychodzili pod 
pomnik i zapali kolejne znicze. A wieczo-
rem, kiedy płonęło tu tak wiele „światełek 
pamięci” widok był naprawdę przepiękny.

Z okazji urodzin Papieża w Zblewie za-
inaugurowano także wystawę fotograficz-
ną „Karol Wojtyła. Narodziny”, przygoto-
waną przez Centrum Myśli Jana Pawła II 
z Warszawy. Zblewska wystawa jest wspól-
ną inicjatywą dziekana zblewskiego ks. 
prałata Zenona Góreckiego i wójta Gminy 
Zblewo, którzy zadbali o to, aby – mimo 
ograniczeń związanych z koronawirusem 
– jak najwięcej osób mogło ją bezpiecznie 

obejrzeć. W urodzinowe przedpołudnie 
wystawę można było podziwiać w plene-
rze – na skwerze Jana Pawła II. Później 
została ona przeniesiona do zblewskiego 
kościoła, gdzie będzie można ja oglądać 
do końca maja. 

O Janie Pawle II nie zapomnieli tez naj-
młodsi Mieszkańcy. Dzieci z Pinczyna 
i Kleszczewa Kościerskiego przygotowały 
dla Papieża przepiękne, kolorowe laurki. 
Uczniowie ze szkoły w Pinczynie przygo-
towali zaś dla Ojca Świętego prawdziwe, 
urodzinowe torty! I choć najmłodsi znają 
Jana Pawła II jedynie z opowieści swoich 
Rodziców i Dziadków widać, iż Papież 
Polak jest im bliski. W Kleszczewie pod-
sumowano także konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży, a młode wokalistki 
z tutejszej szkoły nagrały piosenkę „Nie 
zastąpi Ciebie nikt”. Zblewski GOK zor-
ganizował zaś konkurs na portret Jana 
Pawła II. 

Tego dnia nie zabrakło również wspo-
mnień. Mieszkańcy Gminy Zblewo wspo-
minali Jana Pawła II w swoich opowie-
ściach i na zdjęciach, które z okazji 100. 
urodzin Papieża zostały opublikowane 
w gminnym serwisie internetowym

zblewo.pl.

100 zniczy na 100. 
urodziny Jana Pawła II
zblewO | Wystawa fotograficzna, wspólny śpiew, modlitwy, konkursy, urodzinowe laurki 
i torty od dzieci, a do tego 100 białych zniczy…  – tak mieszkańcy Gminy Zblewo święto-
wali 100. urodziny Jana Pawła, Honorowego Obywatela Gminy Zblewo. 
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To szczególne miejsce, bowiem właśnie tu 
przed laty (a dokładnie 20 lipca 1956 roku)  
odpoczywał podczas wyprawy kajakowej 
Karol Wojtyła. Dziś stoi w tym miejscu pa-
miątkowy kamień, posadowiony z okazji ka-
nonizacji Jana Pawła II w 2014 roku. Chętnie 
zatrzymają się tu kajakarze. O to szczególne 
miejsce dbają mieszkańcy Borzechowa i wła-
śnie z inicjatywy sołtys Renaty Klimowicz 
i Jej małżonka, 18 maja zorganizowano tu 
kameralną uroczystość dla uczczenia uro-
dzin Ojca Świętego. Mimo chłodu i desz-
czu, który padał przez cały dzień, nad Wdę 
przyszło wielu Mieszkańców. „Bardzo się 
cieszyliśmy, że byliśmy w tym dniu razem 
i że był z nami sam Jan Paweł II, który rozpo-
czął nasze spotkanie modlitwą, a zakończył 
błogosławieństwem. Usłyszeć Jego głos nad 
rzeką, pośród lasów, w szumie padającego 
deszczu – to było niezwykłe przeżycie…” – 
mówi Renata Klimowicz. Skąd Jan Paweł II 
na borzechowskiej uroczystości? Wszystko 
to za sprawą archiwalnych nagrań, które zo-
stały odtworzone podczas spotkania. Miesz-
kańcy byli wzruszeni, zaśpiewali Papieżowi 
Jego ulubioną „Barkę”, a na koniec spotkania 
ksiądz proboszcz Adam Kapelusz udzielił 
wszystkim błogosławieństwa.

Papieskie urodziny 
nad Wdą
bOrzechOwO | W Borzechowie 100. urodziny Jana Pawła II świętowano nie tylko w kościele, ale 
także na łonie przyrody – na polanie nad rzeką Wdą.

Przez wielu jest uznany za najpiękniejszy szlak nizinny 
w kraju. Jego źródła znajdują się w jeziorze Krążno – nie-
opodal wsi Osława-Dąbrowa, w okolicach jeziora Wieckie-
go. Historyczna nazwa rzeki Wdy to Czarna Woda. Jej do-
rzecze położone jest w obszarze Pojezierza Kaszubskiego, 
Kociewia oraz Równiny Tucholskiej. W roku 1956 – w lipcu, 
tytułowym szlakiem wodnym płynął Ks. Karol Wojtyła wraz 
z przyjaciółmi oraz wychowankami.

Kajakarstwo obok turystki górskiej było drugą wielką pasją 
przyszłego Papieża. „Wujek” - bo tak nazywano Karola 
Wojtyłę w gronie przyjaciół, od początku lat 50’ minionego 
stulecia do roku 1978 przepłynął niemal wszystkie najpięk-
niejsze szlaki kajakowe w Polsce. Do historii przeszły msze 
polowe, w trakcie których za ołtarz służył odwrócony kajak.
Karol Wojtyła na większości spływów kajakowych miał ze 
sobą relikwiarz skręcony z dwóch części kielicha, mały mo-
siężny krzyż, ampułki na wino oraz wodę, a także srebrną 
tackę z pudełeczkiem służącym przechowywaniu hostii. 
Tego rodzaju „turystyczny sprzęt liturgiczny” był nieod-
łącznym atrybutem miłośnika sportów wodnych. Każdy 
kolejny dzień kajakowej podróży był zwieńczony mszą, 
która kończyła się śpiewami oraz modlitwą przy ognisku. 
/MM/

karol Wojtyła - 
pasjonat kajakarstWa
Czarna Woda | szlak kajakowy na rzece Wdzie jest 
zaliczany do głównych szlaków kajakowych w polsce. 
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W niedzielę w godzinach popołudniowych policjanci ze 
starogardzkiej komendy odebrali zgłoszenie o odnalezie-
niu zwłok noworodka. Ciało zostało znalezione w okoli-
cach torowiska kolejowego nieopodal ulicy Iwaszkiewicza. 
Śledczy przeprowadzili na miejscu czynności procesowe, 
które wstępnie wykazały, że są to zwłoki noworodka płci 
męskiej. Ze wstępnych oględzin wynika, że zgon mógł 
nastąpić do dwóch tygodni wcześniej. Na obecnym etapie 
funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają bliższe okolicz-
ności tego tragicznego zdarzenia. Policjanci zwracają 
się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji, które 
mogą mieć związek z ową sprawą.
/MM/

makabryCzne odkryCIe

uWaGa! zmIana numeróW telefonóW polICjI

staroGard GdańskI zwłoki noworodka znaleziono 
w okolicach torowiska kolejowego. prokuratura wyjaśnia 
okoliczności śmierci dziecka. 

Jak informują lokalni funkcjonariusze do 
zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 maja. 
Śledczy ustalili, iż przestępca przy użyciu 
ostrego narzędzia pociął materiałowe poszy-
cie dachu dwóch hal sportowych. W wyniku 
aktu wandalizmu ucierpiał także  budynek 
Szkoły Podstawowej nr 1 – na murach obiektu 
pojawiły się nieprzyzwoite napisy. Miejscowi 
funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o po-
pełnionym przestępstwie i niezwłocznie udali 
się na ten teren w celu zabezpieczenia obszaru 
w którym ujawniono ślady kryminalistyczne. 
Następnie śledczy przeprowadzili oględziny 
miejsca zdarzenia i wykonali niezbędną do-
kumentację fotograficzną.  Na obecnym eta-

pie mundurowi analizują zabezpieczony w tej 
sprawie monitoring, rozmawiają z okoliczny-
mi mieszkańcami oraz prowadzą szeroko za-
krojone działania operacyjne, których celem 
jest zatrzymanie sprawcy lub sprawców tego 
zdarzenia. Sprawą zajęli się również przedsta-
wiciele pionu kryminalnego, którzy weryfiku-
ją informacje związane ze sprawą. 

W związku z tymi działaniami policja ape-
luje do osób, które posiadają jakiekolwiek 
informacje mogące mieć związek ze zdarze-
niem, o przekazanie ich do Komendy Powia-
towej Policji w Starogardzie Gdańskim pod 
numerem telefonu 477427240 lub pod cało-

dobowy numer telefonu dyżurnego Komendy 
Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 
– 477427222. Informacje w tej sprawie można 
przekazać drogą mailową na adres :

komenda.starogard@gd.policja.gov.pl

Trwają poszukiwania 
sprawców dewastacji
stArOgArd gdAńskI | Policja w Starogardzie Gdańskim poszukuje sprawców znisz-
czeń pokryć konstrukcji szkieletowej hali przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w której 
znajdują się korty tenisowe oraz hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, 

W ostatnim okresie policjanci zabezpieczyli dwa – tego typu 
miejsca, w których zabezpieczono niewybuchy. Pierwsze znalezi-
sko zostało odkryte podczas prac polowych, zaś drugie na terenie 
kompleksu leśnego.

Tuż przed godziną 15.00 oficer dyżurny tczewskiej policji otrzy-
mał zgłoszenie o znalezieniu przez jednego z mieszkańców powia-
tu tczewskiego niewybuchu na terenie gminy. Ustalono, że niebez-
pieczny materiał został odkryty podczas prowadzenia prac polowych 
nieopodal miejscowości Wędkowy. Funkcjonariusze w sposób bły-
skawiczny teren w obrębie zagrażającego życiu i zdrowiu znaleziska. 
Jeden ze specjalistów ustalił, że odkrycie stanowi pocisk artyleryjski 
z okresu II wojny światowej. Znaleziony pocisk ma średnicę około 
10cm oraz długość oscylującą w granicach 60cm.

Kilkanaście godzin później tczewscy funkcjonariusze otrzyma-
li kolejne zgłoszenie o odnalezieniu przedmiotu, który wyglądem 
przypominał niewybuch. Tym razem zaskakujące odkrycie miało 
miejsce na terenie kompleksu leśnego w pobliżu miejscowości Turze. 
Policjanci po odebraniu zgłoszenia od spacerowicza natychmiast zja-
wili się w obszarze zagrożenia, w celu zabezpieczenia obrębu niewy-
buchu. Odnaleziony przedmiot to także pocisk artyleryjski o średni-
cy 7cm i długości 30cm. Znalezione pociski zostały zabezpieczone 
przez saperów, którzy je zneutralizują.

/MM/

Bez reakcji 
wybuchowych
tczew | W obszarze Kociewia istnieje wiele miejsc w których 
można spotkać pozostałości po działaniach militarnych okresu II 
wojny światowej.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 23 i 39 
lat.  Mieszkańcy Kociewia zostali przyłapa-
ni na gorącym uczynku w trakcie kontroli 
drogowej. Po zatrzymaniu pojazdu okazało 

się, że pasażer kontrolowanego Mercedesa 
posiadał przy sobie niespełna 50 gramów 
suszu roślinnego. Badanie wykazało, że była 
to marihuana. Mężczyzna postanowił ukryć 

niedozwolony środek w rękawie kurtki. 

Funkcjonariusze podjęli kroki, które ujaw-
niły, iż w miejscu zamieszkania 39-letniego 
kierowcy wspomnianego pojazdu znaleziono 
inne zakazane środki. Wśród nich znalazły 
się m.in. ponad kilogram marihuany, 150 
gramów haszyszu, ponad 300 gramów amfe-
taminy, a także 67 tabletek ekstazy. Narkoty-
ki były ukryte w słoju schowanym w kuchen-
nej szafce oraz wewnątrz worka foliowego 
na balkonie.  39-latek w posiadaniu którego 
znaleziono środki odurzające odpowie za po-
siadanie znacznej ilości narkotyków. Ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje 
za to przestępstwo od roku do 10 lat pozba-
wienia wolności. 

/MM/

„Narcos” w kociewskim 
wariancie
stArOgArd gdAńskI | Ponad 1.5 kilograma różnego rodzaju środków odurzających zabezpieczyli 
kryminalni ze Starogardu Gdańskiego. Dwójka podejrzanych mężczyzn wpadła na gorącym uczynku 
podczas kontroli drogowej. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia 
planowany jest 6-miesięczny okres, 
podczas którego równolegle będą 
funkcjonowały dotychczas używane 
numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika 
będzie kompleksowa zmiana sposobu 
wybierania oraz kierowania połączeń 
dla stacjonarnych telefonów resorto-
wych w tym Policji, która ma krytyczne 
znaczenie dla obywateli, ale również 
dla samych policjantów i pracowników 
Policji. Na czym owa zmiana polega 
w praktyce?

przykład:

Chcę dodzwonić się do Zespołu 
Prasowego KWP w Gdańsku numer 
dotychczasowy 58 32 15789

Po zmianie będzie to 47 74 15789

gdzie:

47 – numer MSWiA
74 – numer województwa 
pomorskiego

poWIat | zmienią się numery telefonów do komend policji w całym kraju. aby dodzwonić się do jednostki policji, zamiast 
numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik msWia - 47.



sprzedam lodówkę, lawe szw. na kół-
kach, tel. 576 204 945

rozdrabnIaCz BAK na 2 worki z silni-
kiem 840 zł, tel. 600 667 860

słoma w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

dreWno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

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, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl  

na issuu.com

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

kupIę

kupIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

skoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 797 077

romet ogar Caffe 124, 2019 r., blue/
black, 4t, cena 1100 zł, po kolizji Tczew, 
tel. 574 797 077

pIaGGIo/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1555 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jaWa typ 223, 1977 r. farbig Rote-Creme, 
2T, 2os. OC, BT, cena 1888 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

kupIę

skup, złomowanie aut, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

krótkIe porady z matematyki, fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

OGŁOSZENIA
SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura 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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: 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

sprzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sIanokIszonka 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

rozsIeWaCz lej 480 zł, opryskiwacz 
400 l, lance 12 m, mało używany, 1480 zł, 
tel. 600 667 860

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIENIĘ:

EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO 
WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA 
SPRZEDAM:

EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
INNE:

EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

uWaGa... noWy numer oGłoszeń za 2 zł 7248!
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 Taka decyzja oznacza, że klub Sokół 
Zblewo awansował do IV ligi z pierw-
szego miejsca w tabeli tegorocznych 
rozgrywek.

„To historyczne wydarzenie dla nasze-
go klubu, bo Sokół nigdy nie występo-
wał na tym szczeblu rozgrywek, więc 
moja radość jest tym większa. Chciał-
bym specjalnie podziękować naszemu 
trenerowi Mariuszowi Majewskiemu, 
bo to już kolejny jego awans i możemy 
śmiało powiedzieć, że jest najlepszym 
trenerem powiatu starogardzkiego. Po-
dziękowania dla całej drużyny i dla każ-
dego zawodnika z osobna, bo to ich wal-
ka i zaangażowanie sprawiły, że jesteśmy 
tak wysoko...” - powiedział uradowany 
Rafał Kondysiak – Prezes zblewskiej 
drużyny. 

Komunikat PZPN poinformował 
o tym, że zasady awansów pozosta-
ją zgodne z regulaminem rozgrywek. 
W momencie ich przerwania spowodo-
wanego stanem pandemii team ze Zble-
wa po 14 seriach gier plasował się na 
pierwszej lokacie z dorobkiem 39 oczek. 
Forma podopiecznych Mariusza Ma-
jewskiego zasługuje na szczególne słowa 
uznania, bowiem piłkarze ze Zblewa od-

nieśli w tym czasie zaledwie jedną po-
rażkę. W pozostałych meczach zgarnęli 
komplet punktów, wyprzedzając jednego 
z faworytów rozgrywek – Chojniczankę 
II Chojnice. Prezes zblewskiego klubu 
podkreślił, że ogromny sukces drużyny 
z Kociewia to nie tylko zasługa trenera 
oraz zawodników, ale także wspaniałych 
kibiców, ale także przedstawicieli władz 
samorządowych oraz sponsorów klubu.

„Podziękowania należą się też naszym 
kibicom, którzy zawsze wspierali nas na 
meczach i nie tylko. To dla Was jest ten 
awans! Dziękujemy Wam za Waszą obec-
ność na każdym naszym meczu. Specjal-
ne podziękowania także dla wójta naszej 
gminy Artura Herold,  za udzielenie 
pomocy i wsparcia w realizacji naszych 
wszystkich działań i za budowę dla nas 
nowego stadionu, na którym będziemy 
już występować jako czwartoligowcy! 
Dziękujemy Panie Wójcie!...” - dodaje 
szczęśliwy prezes.

Pomimo historycznego sukcesu So-
kół Zblewo nie zamierza spoczywać na 
laurach. Po zasłużonej fecie nastał czas 
ciężkiej pracy, aby solidnie przygoto-
wać piłkarzy do kolejnego sezonu pił-
karskich rozgrywek. Czy podopieczni 

Majewskiego sprostają czwartoligowej 
rzeczywistości? Historia wielokrotnie 
pokazywała, że piłka nożna to dyscy-

plina nieprzewidywalna, a biorąc pod 
uwagę zapał oraz poświęcenie zawod-
ników Sokoła, mamy pewność, że ko-

lejny ogromny sukces to tylko kwestia 
czasu.

MM

Sokół Zblewo pisze nową historię!
zblewO | Pomorski Związek Piłki Nożnej zakomunikował, iż Prezesi ch Związków Piłki Nożnej podjęli decyzję o zakończeniu sezonu 2019/20 na pozio-
mach IV ligi, Klasy Okręgowej, A Klasy oraz B Klasy, a także rozgrywek grup młodzieżowych. 

To zaledwie fragment najważniejszych 
dokonań jednego z najwybitniejszych spor-
towców Polski – Andrzeja Grubby. „Czaro-
dziej Rakietka” w maju skończyłby 62 lata.

Rocznicę urodzin uznanego tenisisty 
stołowego upamiętnili przedstawiciele lo-
kalnego samorządu – Janusz Stankowiak 
– Prezydent Miasta Starogard Gdański, 
Marek Jankowski – zastępca przewodniczą-
cego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Rady Miasta,  Iwona Trocha – wicedyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz mama uty-
tułowanego sportowca – Ludomira Grubba. 

Obecni pod tablicą upamiętniającą Andrze-
ja Grubbę złożyli wiązanki kwiatów. 

Andrzej Grubba urodził się 14 maja 
1958 roku w Brzeźnie Wielkim nieopo-
dal Starogardu Gdańskiego. Ukończył III 
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku, a następnie tam-
tejszą Akademię Wychowania Fizycznego. 
Pierwsze kroki swej bogatej kariery stawiał 
w Neptunie Starogard. W kolejnych latach  
odnosił sukcesy w klubach takich jak AZS 
Uniwersytet Gdański, AZS-AWF Gdańsk 
oraz niemieckim TTC Zugbruecke Gren-

zau. Pod koniec kariery powrócił do wspo-
mnianego AZS-AWF Gdańsk, by w 1998 
roku zakończyć sportową karierę.

Wybitny tenisista stołowy był trzykrotnym 
uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich (Seul 
– 1988, Barcelona – 1992 oraz Atlanta – 
1996). W 1984 roku został laureatem „Spor-
towca Roku” - plebiscytu organizowanego 
przez Przegląd Sportowy. Poza sukcesami 
sportowymi Andrzej Grubba otrzymał tak-
że wiele historycznych odznaczeń – m.in. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz Honorowe Obywatelstwo Miasta 

Starogard Gdański (ten tytuł został nadany 
pośmiertnie w roku 2010).

 Widowiskowa gra Legendy Tenisa Stoło-
wego, opiewająca w długie wymiany z dale-
kiej perspektywy stołu oraz częste przekła-
danie rakietki z ręki do ręki w trakcie gry 
przyciągała do hal tysiące osób. Wyjątkowy 
styl Andrzeja Grubby przyczynił się do po-
pularyzacji tej dyscypliny w Polsce. Emo-
cjonujące pojedynki, którym towarzyszyło 
mnóstwo zwrotów akcji oraz unikalny styl 
prowadzenia gry sprawił, że dziennikarze 
zajmujący się tenisem stołowym nadali mu 
przydomek „Czarodzieja Rakietki”. Grubba 
zmarł 21 lipca 2005 roku po swej najtrud-
niejszej batalii, jaką była walka z chorobą. 

Hołd dla Czarodzieja Rakietki
stArOgArd gdAńskI | 15 medali Mistrzostw Świata, Europy oraz Pucharu Świata, 26 złotych medali Mistrzostw Polski i zwycięstwo w prestiżowym turnieju „Europa TOP 12”. 
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