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PodPisano akt dla Potomnych

Akt erekcyjny pod rozbudowę starogardzkiej Strzelnicy 
wmurowany zostanie w iglicy nad wejściem do budynku. 
Podpisali go bracia kurkowi oraz przedstawiciele miasta. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie działa w Starogardzie od 26 
lat. Kultywuje blisko 700-letnią tradycję bractw kurkowych 
w Polsce. 
str. 2

w nowoczesnym stylu

Firma AKLGO jest odpowiedzial-
na za montaż 5 nowoczesnych 
– podziemnych pojemników na 
śmieci. Docelowo będzie z nich 
korzystać około 200 rodzin za-
mieszkujących Plac 16 Dywizji, 
ulicę Kellera, Paderewskiego oraz 
Plac Koszarowy.
str. 3

Dąb wójtów na 30-lecie

Z okazji rocznicy odrodzenia sa-
morządności Wójt Artur Herold 
zaprosił na spotkanie wszystkich 
wójtów Gminy Zblewo ostatniego 
30-lecia. Sukces i rozwój Zblewa 
jest wspólną zasługą wszystkich 
kadencji samorządowców - zazna-
czał wójt Artur Herold.
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Podpisano akt erekcyjny 
dla potomnych

Starogard gdańSki | Akt erekcyjny pod rozbudowę starogardzkiej Strzelnicy wmuro-
wany zostanie w iglicy nad wejściem do budynku. 18 czerwca podpisali go bracia kurkowi 
i włodarze miasta.
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie działa 
w Starogardzie od 26 lat. Kultywuje bli-
sko 700-letnią tradycję bractw kurkowych 
w Polsce. W 2018 roku stało się właścicie-
lem zabytkowej Strzelnicy przy ul. Mic-
kiewicza. Budynek powstał w latach 1888 
– 1892. Przez ponad 120 lat pełnił różne 
funkcje. Teraz bracia kurkowi przywraca-
ją mu dawne przeznaczenie i świetność.

– Od wielu lat myśleliśmy o tym, aby 
przejąć ten budynek, który sąsiaduje z na-
szą starogardzką strzelnicą. To się udało 
dwa lata temu, w 2018 roku. Założyliśmy 
spółkę i wspólnymi siłami rozpoczęliśmy 

przebudowę obiektu. Roboty rozpoczę-
ły się w maju 2019 roku. Zachowaliśmy 
wszystkie zabytkowe (historyczne) ele-
menty dawnej Strzelnicy, jak ceglaną ele-
wację, wieżyczkę czy sufit w sali balowej. 
Udało się nawet odrestaurować histo-
ryczny żyrandol, który w tej sali zawiśnie 
– powiedział jeden z fundatorów i prezes 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ma-
riusz Szwarc. – Budynek powiększyliśmy. 
Dobudowaliśmy część hotelową, w której 
do dyspozycji gości będzie 13 pokoi z ła-
zienkami. Znajdzie się tam restauracja, 
bar, scena i oczywiście siedziba Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego. Przy okazji 

wyremontowaliśmy całe obejście. Wybu-
dowaliśmy drogę dojazdową i parking. 
Potrzebne nam było takie miejsce, w któ-
rym moglibyśmy gościć braci kurkowych 
z różnych Bractw w Polsce, zwłaszcza że 
jesteśmy organizatorami ogólnopolskich 
turniejów strzeleckich. Myślę, że Strzel-
nica po remoncie i modernizacji stanie 
się atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym 
i piękną wizytówka miasta, której nie po-
wstydzi się żaden starogardzianin. Inwe-
stycję planujemy zakończyć we wrześniu 
br. – dodał prezes spółki Strzelnica.

W czwartek, 18 czerwca fundatorzy 
inwestycji, zarząd Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego oraz władze miasta spotkali 
się, by podpisać akt erekcyjny pod rozbu-
dowę starogardzkiej Strzelnicy.

 
Dokument podpisali bracia kurkowi: 
Mariusz Nierzwicki, Maciej Mostowy, 
Tomasz Pastwa, Tomasz Lichnerowicz, 
Jerzy Suchomski, Ramzes Pawłowski, 
Leszek Warczak i Mariusz Szwarc oraz 
prezydenci Starogardu Gdańskiego: Ja-
nusz Stankowiak, Maciej Kalinowski 
i Tadeusz Błędzki.

Oprócz pamiątkowego dokumentu 
z datą rozpoczęcia inwestycji w kapsule 
czasu znajdą się również polskie współ-
czesne banknoty o nominałach: 10,20,50 
i 100 zł. Kapsuła zostanie wmurowana 
w jedną z iglic frontowej ściany budynku 
jako pamiątka dla potomności. W przy-
szłości, po odnalezieniu skrytki podczas 

ewentualnej modernizacji, przebudowy 
obiektu czy jego rozbiórki, znalazcy będą 
mogli zapoznać się z historycznymi in-
formacjami z okresu obecnej rozbudowy 
starogardzkiej Strzelnicy.

– Cieszę się bardzo, że w Starogardzie 
działa Kurkowe Bractwo Strzeleckie, któ-
re tak konsekwentnie kultywuje tradycję 
polskich bractw kurkowych. To dzięki 

nim to historyczne miejsce i ten zabyt-
kowy budynek powraca do swojej daw-
nej świetności. Z tym miejscem wiążemy 
również miejskie plany inwestycyjne. 
Jestem przekonany, że do końca 2022 
roku to wyjątkowe miejsce stanie się po-
tężnym magnesem przyciągającym nie 
tylko mieszkańców ale również turystów 
– powiedział prezydent Stankowiak. 
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Segregac ja 
w nowoczesnym stylu

inweStycje | Wieluńska firma AKLGO jest odpowiedzialna za montaż 5 nowoczesnych – podziemnych 
pojemników na śmieci w Starogardzie Gdańskim. Docelowo będzie z nich korzystać około 200 rodzin 
zamieszkujących Plac 16 Dywizji, ulicę Kellera, Paderewskiego oraz Plac Koszarowy.

Kwota wsparcia zostanie przekazana w dwóch transzach 
– po 650 tysięcy złotych. Owa suma zostanie przezna-
czona na kompleksowy remont ulicy Lubichowskiej na 
odcinku od ronda Majora Łupaszki do skrzyżowania 
Starogard-Koteże-Sumin. Realizacja inwestycji zakłada 
prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, 
jezdni, chodników oraz zjazdów przylegających do pry-
watnych posesji ulokowanych wzdłuż odcinka. Ponadto 
wzdłuż remontowanego odcinka wbudowana zostanie 
ścieżka rowerowa. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
około 8 milionów złotych. 

Miasto dorzuci się 
do reMontu
inwestycje | Miasto udzieli finansowego wsparcia 
Powiatowi starogardzkiemu. Mowa o kwocie wynoszącej 
1.3 miliona złotych, która zostanie przeznaczona 
na kompleksową modernizację fragmentu ulicy 
Lubichowskiej. szacowany koszt całkowitej inwestycji to 
około 8 milionów złotych.

Nowoczesne pojemniki na śmieci będą 
ulokowane pod ziemią. Na powierzchni po-
zostaną wyłącznie kioski wrzutowe z podzia-
łem na tworzywa sztuczne (pojemność 5m3), 
papier (5m3), odpady zmieszane(5m3), 
szkło(3m3) oraz bio(3m3). System został 
wyposażony w mechanizm kontroli dostępu 
do pojemników, który umożliwi ich rozlicza-
nie za pomocą specjalnego chipu. 

- Ich zaletą w porównaniu z tradycyjny-
mi altanami śmietnikowymi jest oszczęd-
ność terenu, łatwość utrzymania w czysto-

ści oraz niski koszt eksploatacji ze względu 
na większą pojemność i bardziej efektywny 
proces samozagęszczania się odpadów pod 
ich własnym ciężarem. Są estetyczne i lepiej 
się komponują z otoczeniem niż duże kon-
tenery. Dzięki naturalnemu chłodzeniu po-
chodzącemu od gruntu w ciepłe dni mniej 
odczuwalny będzie nieprzyjemny zapach 
gromadzonych w nich odpadów. Zniknie 
problem przepełnionych pojemników – pod-
ziemne będą opróżniane według potrzeb na 
podstawie wskazań czujników, które mierzą 
poziom ich zapełnienia. Odpady nie będą 

wywiewane podczas silnego wiatru. Gryzo-
nie nie będą miały do nich dostępu. Wyeli-
minowany zostanie też problem wybierania 
co cenniejszych odpadów przez tzw. „zbie-
raczy”, którzy często pozostawiają po so-
bie bałagan. A także podrzucania odpadów 
poprzez wprowadzenie kontroli dostępu do 
pojemników –  mówi naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Sebastian Brauer.

Prace związane z montażem potrwają do 30 
czerwca. Całkowity koszt realizacji wyniesie 
272 600zł.

Od początku projekt modernizacji Rynku 
w Starogardzie Gdańskim przewidywał mon-
taż słupków, które miały zabezpieczać chod-
niki i inne miejsca przed kierowcami, którzy 
nie przestrzegają przepisów ruchu. Rynek 
został wyremontowany zgodnie z koncepcją 
i oddany w październiku 2018 roku. Od tego 
czasu podczas licznych spotkań i rozmów 
mieszkańcy Starogardu zgłaszali Prezyden-
towi Miasta, że ich zdaniem zamontowane 
słupki szpecą Rynek i jest ich za dużo. Takie 
komentarze pojawiały się też w mediach spo-
łecznościowych pod różnymi informacjami, 
związanymi z Rynkiem.

-Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego prze-
konali mnie, że Rynek będzie lepiej wyglądał, 
jeśli pozbędziemy się części słupków – powie-
dział prezydent miasta Janusz Stankowiak

– Wiele razy słyszałem opinię, że Rynek taki 
ładny, tylko te słupki go szpecą. Zamontowa-

liśmy je zgodnie z koncepcją i zatwierdzonym 
projektem. Jeszcze przed rozpoczęciem budo-
wy prezentowaliśmy mieszkańcom wizualiza-
cję Rynku, ale nikt wtedy nie zaprotestował. 
Sprzeciw i niezadowolenie pojawiły się po za-
kończeniu przebudowy, gdy starogardzianie 
zobaczyli te słupki w rzeczywistości. Miesz-
kańcy swoimi komentarzami przekonali mnie, 
że ich zagęszczenie i wielkość psują ogólny 
wizerunek serca miasta i należałoby je wy-
mienić. Ostatecznie decyzję podjąłem w ubie-
głym roku. Uznałem że wymiana słupków na 
półkule nie tylko „otworzy” na rynku większą 
przestrzeń użytkowo-rekreacyjną, ale przede 
wszystkim poprawi wizerunek centrum zgod-
nie z oczekiwaniami starogardzian – powie-
dział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Do 9 czerwca z Rynku zniknie 200 słupków. 
Zastąpi je 90 półkul, które formą i kształtem 
wpisują się w ogólną koncepcję zagospodaro-

wania Rynku i współgrają z kulistymi zabez-
pieczeniami obu fontann.

– Półkule są montowane w rozstawie więk-
szym niż dotychczasowe słupki, aby niepo-
trzebnie nie zagęszczać przestrzeni. Jedna 
półkula instalowana jest w otworze co drugie-
go słupka. Otwory, które zostają po zdemon-
towanych stalowych elementach, tam gdzie 
kula nie trafiła, zostaną zaślepione granito-
wymi krążkami w kolorze przylegającej kostki 
o średnicy wywierconych otworów – poinfor-
mował zastępca prezydenta miasta ds. tech-
niczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

– Zgodnie z sugestiami mieszkańców, iż sza-
re kule stapiają się z nawierzchnią otoczenia 
i są niewidoczne dla osób niedowidzących, 
zamontowane kule mają kolor ciemniejszy, 
aby osoby niedowidzące mogły je zauważyć – 
dodał wiceprezydent.

Koszt całej inwestycji to ok. 135 tys .zł.

Półkuliste walory rynkowej przestrzeni
inweStycje | Ze starogardzkiego rynku zniknie 200 słupków odgradzających ulicę od chodnika. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego 
przekonali Prezydenta Miasta, że słupki są nieładne i jest ich za dużo. Teraz zastąpi je 90 półkul.
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Podczas jubileuszowej uroczystości 90 
osób otrzymało okolicznościowe księgi 
pamiątkowe, z kolei 49 osób zostało uho-
norowanych symbolicznym medalami 
„Semper Fidelis”. Wśród nich znaleźli się 
m.in. Prezydent Miasta Starogard Gdański 
– Janusz Stankowiak, Starosta Starogardz-
ki – Kazimierz Chyła, Wójt Gminy Staro-
gard Gdański – Magdalena Forc-Cherek, 

Sekretarz Miasta Starogard Gdański – płk 
Zbigniew Toporowski, ppłk Czesław Ko-
sianowicz, płk Wiesław Rutkowski oraz Se-
kretarz Gminy Starogard Gdański Tomasz 
Rogalski. ZSPK zajmuje się wspieraniem 
kombatantów już od 30 lat. Organizacja 
przejawia mnóstwo różnorodnych form 
wsparcia, takich jak bezzwrotne zapomogi, 
czy spotkania opłatkowe. Ważnym aspek-

tem działalności jest także zachowywanie 
i podtrzymywanie pamięci o zmarłych 
kolegach. Związek postanowił ufundować 
oraz wmurować tablicę pamiątkową na ich 
cześć w kościele pw. Świętego Wojciecha.

– Jesteście Państwo wspaniałymi nauczy-
cielami historii. Dzięki Waszemu świadec-
twu młodsze pokolenia uczą się szacunku 

do wolności. Mamy ją przecież dzięki 
Państwa poświęceniu. Jubileusz 30-lecia 
istnienia Związku Solidarności Polskich 
Kombatantów w Starogardzie Gdańskim 
przypada akurat w roku 100-lecia powrotu 
naszego miasta do Państwa Polskiego. To 
pokazuje jak bardzo wpisujecie się w hi-
storię, jak ważną jej częścią jesteście. Co 
roku, razem z prezesem Ryszardem Ty-
borskim, odwiedzam Państwa w Waszych 

domach. Zawsze jestem niezwykle ciepło 
przyjmowany. Prowadzimy ważne, często 
poruszające rozmowy, za co dzisiaj bar-
dzo dziękuję. Cieszę się, że w Starogardzie 
istnieje organizacja, która zrzesza kom-
batantów. Życzę jeszcze wielu lat owocnej 
działalności, a przede wszystkim zdrowia, 
które Wam na to pozwoli – powiedział 
Prezydent Miasta Starogard Gdański Ja-
nusz Stankowiak. 

Jubileusz Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów
gm. Zblewo | Związek Solidarności Polskich Kombatantów im. ks. Henryka Szumana obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Oficjalna uroczystość stała się 
znakomita okazją do wręczenia działaczom oraz przyjaciołom starogardzkiej organizacji medali i wyróżnień. 
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W czerwcu świętowano tu aż dwa, wy-
jątkowe Jubileusze Mieszkańców. Dia-
mentowe Gody obchodzili bowiem pań-
stwo Maria i Tadeusz Libera ze Zblewa 
i państwo Jadwiga i Franciszek Kowal-
scy z Pinczyna. Jubilaci zachowali zdro-
wie i są pełni uśmiechu. W otoczeniu 
rodziny – dzieci, wnuków, prawnuków, 
cieszą się z pięknego jubileuszu.

Jubilatów odwiedził wójt Artur He-
rold, z tradycyjnym upominkiem i bu-
kietem róż. Te wizyty zawsze cieszą, 

bo są okazją do rozmów i wspomnień.  
„ Jestem szczęśliwy, iż jako wójt mogę 
uczestniczyć w tak ważnych dla naszych 
Mieszkańców chwilach i wydarzeniach. 
Jubilaci są nie tylko wspaniałymi ludź-
mi, ale też wzorem dla nas – młodszych 
pokoleń. Są dla nas ważni, potrzebni 
i kochani, a ich obecność w naszym ży-
ciu jest prawdziwym darem…” – mówi 
Artur Herold.

Drodzy Jubilaci – wszystkiego, co naj-
piękniejsze i dużo, dużo zdrowia!

To wyraz szacunku i uznania dla doko-
nań poprzedników, bo jak zaznaczał pod-
czas uroczystości wójt Artur Herold, suk-
ces i rozwój Zblewa jest wspólną zasługą 
wszystkich kadencji samorządowców.

Zaproszenie wójta przyjęli: Jan Jasiń-
ski – wójt II kadencji, Andrzej Gajew-

ski – wójt II i IV kadencji oraz Krzysztof 
Trawicki, który był wójtem trzy kaden-
cje, tj. w latach 1998-2002, 2006-2010, 
2010-2014. W spotkaniu wzięła także 
udział Hanna Puttkammer, skarbnik 
Gminy Zblewo od 22 lat oraz Leszek 
Burczyk, Przewodniczący Rady Gminy 

Zblewo ostatnich dwóch kadencji.
Uroczystość rozpoczęła się miłym 

akcentem – wszyscy samorządowcy 
otrzymali z rąk wójta podziękowania 
i pamiątkowe pióra – jako symbol wielu 
podpisanych przez nich decyzji, dzięki 
którym zrównoważony rozwój Gminy 

Zblewo przez ostatnich 30 lat stał się 
faktem. Nie zabrakło wspomnień i pod-
sumowań.

Na koniec, na skwerze przed Urzędem 
Gminy wspólnie posadzono dąb. Stanęła 
przy nim pamiątkowa tablica, na której 
wyryto napis: „W 100-lecie powrotu zie-
mi zblewskiej do Macierzy, w 30-lecie 
odrodzenia samorządu terytorialnego 
w Polsce – symbol trwałości, rozwoju 
i umiłowania ziemi zblewskiej – Wójto-
wie Gminy Zblewo”.  Inicjator tego wy-
darzenia, wójt Artur Herold nie kryje, iż 

nieduże dziś drzewko to symbol, który 
z roku na rok będzie rósł w siłę i pięk-
niał, tak jak Gmina Zblewo. „Niech ten 
dąb, wyeksponowany w centrum Zblewa, 
przypomina nam wszystkim, iż sukces 
i rozwój Gminy Zblewo jest wspólnym 
dziełem i pracą wielu osób, wielu poko-
leń… Niech świadczy również o tym, 
iż razem możemy więcej, bo wspólna, 
zgodna praca z szacunkiem dla naszej 
historii i z głową otwartą na nowe pomy-
sły i na przyszłość - to najlepsza droga do 
sukcesu…” – mówi wójt.

Dąb wójtów na 30-lecie
gm. Zblewo | Z okazji rocznicy odrodzenia samorządności w Polsce, wójt Artur Herold 
zaprosił na spotkanie wszystkich wójtów Gminy Zblewo ostatniego 30-lecia. 

Gmina Zblewo. 60 Lat razem…
gm. Zblewo | W gminie Zblewo rodzinne uroczystości i jubileusze Mieszkańców są szczególnie ważne. Zawsze o nich pamiętamy!

 ROdzina PańStwa KOwaLSKiCh

ROdzina PańStwa LibeRa
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Prace trwały od jesieni 2019 r. I w koń-
cu jest – finał inwestycji! „Nowa” droga 
w niczym nie przypomina tej, która jesz-

cze niedawno musieli jeździć Mieszkańcy. 
Jest szeroka, bezpieczna, zamknięta po obu 
stronach krawężnikami, a przede wszystkim 

– jest wykonana z wysokiej jakości asfaltu. 
Jednym słowem: całkowicie zmodernizo-
wana i to całym, 3 kilometrowym odcinku. 
Do tego - odcinkowo zamontowano barie-
ry ochronne, a przepusty zostały wyłożone 
kamieniem. W Pinczynie zbudowano także 
nowy chodnik, a w Semlinie – „wyniesione” 
przejście dla pieszych i nowy przystanek 
wraz z peronem. Inwestycja ma ogromne 
znaczenie nie tylko dla poprawy bezpie-
czeństwa Mieszkańców i płynności ruchu 
drogowego, ale również dla obniżenia po-
ziomu zanieczyszczeń powietrza i poziomu 
hałasu. Na realizację tego zadania Gmina 
Zblewo pozyskała dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Wartość całego 
projektu wyniosła ponad 2,7 mln zł, a dofi-
nansowanie z FDS - 1 368 319 zł.

Dodatkowo przebudowano także skrzy-
żowanie drogi gminnej z drogą powiatową 
w Semlinie oraz wybudowano dwa dodatko-
we odcinki chodników w Semlinie. Prace te 
zrealizowano poza projektem dofinansowa-
nym z FDS, a wszystko to dzięki współpracy 
Gminy Zblewo z Powiatem Starogardzkim. 
Wójt Artur Herold zadbał też o zagospoda-
rowanie zieleni – w centrum Semlina, tuż 
przy „nowym” skrzyżowaniu pojawiły się na-
sadzenia - piękne kwiaty, krzewy i drzewka.

Droga Pinczyn-Semlin 
jest już gotowa

Zblewo | Droga Pinczyn-Semlin jest już gotowa! Kilka dni temu miał miejsce odbiór końcowy tej 
ważnej i bardzo wyczekiwanej inwestycji.

LePsze drogi w trzcińsku

- Sukcesywnie poprawiamy jakość 
transportu i komunikacji w różnych 
miejscach naszej Gminy. Cieszy fakt, że 
droga została wykonana solidnie i termi-
nowo – mówi Magdalena Forc-Cherek, 
wójt Gminy Starogard Gdański.
warto zauważyć, że część prac została 
przeprowadzona przez mieszkańców 
w czynie społecznym. Przy drodze 
powstała hałda piasku, którą na własny 

koszt wybrano  koparką.
- to kolejna droga wyremontowana w na-
szym sołectwie, dzięki środkom z Urzędu 

Gminy oraz Funduszu Sołeckiego. 
dziękuję serdecznie za pomoc i wsparcie 
– dodaje Janusz borowski, sołtys wsi.

inwestycje | w trzcińsku 
zakończyły się prace przy budowie 
drogi, która ułatwi mieszkańcom 
dojazd do drogi wojewódzkiej 
222.  drogowcy ułożyli  tam 510 płyty 
yomb, które pokryły 306 m kw. drogi.

Ale to nie koniec zmian na tej ulicy. Kiedy odda-
wano do użytku ul. Dworcową w Bytoni, wójt Artur 
Herold zapowiedział, że zadba tu także o aranżację 
zieleni. I słowa dotrzymał. Na ul. Dworcowej zago-
spodarowane zostały nasypy, na których wykonano 
nasadzenia roślin wieloletnich. Pięknie uzupełnia się 
to z zadbanymi posesjami i kolorowymi ogrodami 
Mieszkańców, a ulica Dworcowa stała się nie tylko 
bezpieczna i wygodna dla użytkowników drogi, ale 
także – naprawdę pięknie się prezentuje. 

Ulica Dworcowa w kwiatach
inweStycje |Niedawno zakończyły się prace 
i otwarto ul. Dworcową w Bytoni.

– Nawierzchnia ulicy zostanie sfrezowana, a na jej miejscu pojawi 
się nowy dywanik bitumiczny. Stare chodniki zostaną rozebrane i od 
nowa ułożone z kostki betonowej. Wymienione zostaną krawężniki oraz 
obrzeża trawnikowe – poinformował naczelnik Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego Janusz Karczyński.

Remont wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Za nową na-
wierzchnię ulicy Miasto zapłaci 382 847,36 zł.

– Ulica Gimnazjalna to jedna z najstarszych ulic miasta. Łączy ulicę 
św. Elżbiety z ul. Hallera, stanowiąc swego rodzaju skrót, dzięki które-
mu można ominąć główne skrzyżowanie ulic Gdańskiej, Mickiewicza, 
Hallera i Sikorskiego. Mimo panującej epidemii koronawirusa nie zwal-
niamy tempa miejskich inwestycji. Konsekwentnie zmieniamy wygląd 
starogardzkich ulic, poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy po 
centrum miasta. Za dwa miesiące mieszkańcy naszego miasta będą mo-
gli cieszyć się jazdą po kolejnej nowo wyremontowanej ulicy – powie-
dział wiceprezydent ds. techniczno–inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Gimnazjalna 
będzie jak nowa
Starogard gdańSki | Do końca lipca br. firma PBD ze Starogar-
du Gdańskiego wyremontuje ul. Gimnazjalną. Za nową nawierzchnię 
drogi, która łączy ul. Hallera z ul. św. Elżbiety, Miasto zapłaci blisko 400 
tys. zł. Na czas remontu ulica będzie zamknięta.
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Wiele na to wskazuje. Doskonałym 
przykładem działalności stawiającej na 
produkty wyjątkowe i regionalne jest 
„Piekarnia-Cukiernia Kropek” ze Zble-
wa. To przedsiębiorstwo rodzinne na cze-
le którego stoi Piotr Kropidłowski. Dzia-
łalność została oparta na dwóch filarach 
– produkcji oraz sprzedaży naturalnych 
wyrobów piekarniczych i cukierniczych. 
Oferta tytułowej marki zyskała na popu-

larności w 2002 roku, gdy w Zblewie po-
wstał pierwszy z obiektów. Po 18 latach 
na mapie regionu możemy spotkać 34 
placówki zlokalizowane w 7 powiatach. 
Smak oraz aromat regionalnych produk-
tów dotarł aż do województwa kujawsko-
pomorskiego. Na czym polega tak duże 
zainteresowanie wyrobami „Kropka”?

- Klienci doceniają naszą ofertę z kilku 
względów. Po pierwsze są to wyroby lokal-

ne, które posiadają swój unikalny smak, 
aromat i metodę przygotowania. Istotną 
przyczyną dużego zainteresowania jest 
także świeżość produktów, które dostar-
czamy do naszych obiektów trzykrotnie 
w skali dnia. To zdecydowanie odróżnia 
nas od popularnych sieci piekarni i cu-
kierni, które bazują na produktach głębo-
ko mrożonych – mówi Piotr Kropidłow-
ski, założyciel Piekarni-Cukierni Kropek.

Duże znaczenie w rozwoju tego rodza-
ju działalności ma także lokalna sytuacja 
gospodarcza. Gmina Zblewo rozwija się 
w ostatnim czasie pod kątem inwesty-
cyjnym oferując wiele możliwości dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Spora 
w tym zasługa Wójta Gminy Zblewo – 
Artura Herolda. 

- To prawda, w ostatnich latach Gmina 
Zblewo rozwinęła się pod kątem gospo-
darczym, a to stwarza nowe perspektywy 
inwestycyjne. Nie ukrywam, że jedna 
z moich inwestycji właśnie wkroczyła 
w decydującą fazę. Postanowiliśmy pójść 
za ciosem i zrealizować nowoczesny 

obiekt produkcyjny, który umożliwi kre-
owanie wyrobów cukierniczych na bazie 
jogurtu z dodatkowymi wartościami pro-
biotycznymi. Oficjalne otwarcie nastąpi 
najprawdopodobniej we wrześniu – do-
daje Piotr Kropidłowski.

Nowoczesny rozwój to przede wszyst-
kim zasługa wykorzystywania lo-
kalnych produktów, które pozostają 
w pełni ekologiczne. Rodzinna aura 
przedsiębiorstwa, zaufanie oraz klimat 
gospodarczy tego regionu sprawia, że 
przedstawiciele naszego społeczeństwa 
zaczynają zmieniać swoje nawyki kon-
sumenckie na lepsze.

Regionalnie, ekologicznie i wyjątkowo 
Zblewo | Epidemia, która przyczyniła się do stanu izolacji zmieniła nawyki konsumenckie społeczeństwa. Kilkutygodniowe ograniczenia w handlu 
oraz trwająca kwarantanna sprawiły, że doceniliśmy znaczenie produktów lokalnych oraz ekologicznych. Czy ten korzystny trend zostanie zachowany 
pomimo odmrożeń restrykcji? 
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wyniki 
konkursu - krzyżówki 

na dzień dziecka
Zgodnie z zapowiedzią, wśród odpowiedzi wylosowaliśmy pięciu zwycięzców, którzy otrzymali 

główne nagrody, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali słodką nagrodę pocieszenia.
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„#gaszynchallenge” 
czyli steico pompuje 
w słusznej sprawie
Reprezentacja STEICO w Czarnej Wodzie podjęło wyzwanie i również włącza się w tę niezwykle 
szczytną akcję, wspierając zbiórkę dla Wojtusia. Dziękujemy naszym przyjaciołom z NADLEŚNIC-
TWA KALISKA oraz firmy BOMADEK Trzebiechów za nominacje.

My nominujemy:
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie •
Firmę BUDIREM Sosnowiec •
Firmę YONG LI Czersk •

zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Wiemy jak istotna i kluczowa jest edukacja młodych ludzi, dlatego co 
roku STEICO nagradza najlepszych uczniów. Zarówno uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie jak i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie otrzymają nagrody za najlep-
sze wyniki w nauce.

W związku z zakończeniem roku 
szkolnego życzymy wszystkim uczniom, 

nauczycielom jak i całej obsłudze 
szkół przede wszystkim zdrowych 

i bezpiecznych wakacji!

dołącz do nas. Pracuj w steico!
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a zdrowie

Ciekawostka
Czy wiesz, że ciężki makijaż 
i podkład mogą pogorszyć stan 
Twojej skóry? Aby tego uniknąć, 
należy stosować puder transpar-
entny, lub używać chusteczek 
do nakładania zwykłego pudru.

Aż 90 procent Polaków w wieku 18-
65 ma różne problemy ze wzrokiem 

i oczami, a ponad 60 procent ma zdia-
gnozowaną wadę wzroku. Jednocześnie 
tylko co druga osoba bada wzrok regular-
nie – czyli raz w roku. 
Problemy ze wzrokiem, które najczęściej 
deklarują Polacy to: ogólne pogorszenie 
wzroku (39 procent wskazań), proble-
my z widzeniem dalszych odległości (36 
procent), szybkie męczenie się oczu (32 
procent), suchość i podrażnienie oczu 
(26 procent) oraz problemy z widze-
niem z bliskich odległości (21 procent). 
Chociaż 88 procent badanych zadekla-
rowało, że nie wyobrażają sobie życia 
bez zmysłu wzroku, to aż co 5. osoba 

bada wzrok raz na 5 lat lub nawet rza-
dziej. Regularną kontrolę – raz w roku – 
wykonuje tylko co 2. Polak. Dodatkowo 
nie wiemy, gdzie możemy wzrok kontro-
lować – tylko  2 na 5 osób wie, że wadę 
wzroku może badać nie tylko okulista, 
ale także optyk i optometrysta.
Aż 59 procent osób w wieku 18-39 lat 
ma zdiagnozowaną wadę wzroku. Na-
tomiast inne problemy ze wzrokiem 
deklaruje znacznie więcej osób. Co 
dolega młodym dorosłym? Wśród naj-
młodszych (18-24) to przede wszystkim 
krótkowzroczność – problemy z widze-
niem dalszych odległości deklaruje nie-
mal co 2. osoba w tym wieku. Inne do-
legliwości to szybkie męczenie się oczu, 

suchość i podrażnienie, a także ogólne 
pogorszenie wzroku.
Są to klasyczne problemy państw wyso-
korozwiniętych – w Polsce dotykają już 
ludzi z każdego pokolenia. Praca przed 
monitorem komputera, wielogodzinne 
korzystanie ze smartfonu i tabletu, praca 
w klimatyzowanych pomieszczeniach, ni-
ska jakość snu i nieodpowiednia dieta – to 
wszystko wpływa na nasz wzrok i powo-
duje, że w coraz młodszym wieku doku-
czają nam różne problemy. Pomimo tych 
problemów tylko 38 procent młodych do-
rosłych bada wzrok raz w roku, a 33 pro-
cent – raz na 2-3 lata. A zalecenie są jasne 
– jeśli jesteśmy narażeni na długotrwałe 
oddziaływanie światła niebiesko-fioleto-
wego, czyli tego emitowanego przez m.in. 
monitory w laptopach czy smartfonach – 
musimy kontrolować wzrok raz w roku.
Jak pokazują tegoroczne badania, znacz-
nego pogorszenia jakości widzenia do-
świadcza prawie każdy Polak 40+ (94 
procent). Rozwiązaniem problemu pre-
zbiopii jest korzystanie z okularów pro-
gresywnych, czyli takich, które zastępują 
dwie, a nawet trzy pary okularów, używa-
nych zamiennie do różnych czynności 
(praca, czytanie, prowadzenie samocho-
du). A jak często należy badać wzrok? Po 
40. roku życia kontrola wzroku raz w roku 
jest koniecznością – jednak nie robi tego 
aż 64 procent Polaków. Najwyższy czas to 
zmienić!   /opr. raf/

Badaj swój wzrok regularnie

fot. pixabay

Lampka wina w ciąży? Nic z tego!

Na rozluźnienie? Na sen? Pretekst, żeby wypić alkohol, za-
wsze się znajdzie. Tymczasem nawet niewielka ilość alkoholu 
może spowodować nieodwracalne zmiany w rozwoju płodu!

Ciężarnym zaleca się całkowitą i bezwzględną abstynencję, 
niezależnie od trymestru. Każda, nawet najmniejsza ilość 
wypitego alkoholu przez kobietę w ciąży, w ciągu 40 minut 
trafia do krwi dziecka, a na to jego mały i nie w pełni rozwi-
nięty organizm nie jest w żaden sposób przygotowany.
Dziecko w łonie matki, jest jak gąbka – chłonie wszystko to, co 
przyjmuje matka. Łożysko nie zabezpiecza dziecka przed szko-
dliwymi substancjami i w przypadku alkoholu czy innych uży-
wek – w pełni je przepuszcza i nie stanowi bariery ochronnej 
dla dziecka. Różnica między dorosłą kobietą, a dzieckiem w jej 
łonie jest taka, że jej organizm jest gotowy na walkę z alkoho-
lem wprowadzonym do krwi, a dziecka nie. Nie ma ono bo-
wiem w stu procentach rozwiniętej wątroby, dlatego w walce 
z toksynami pochodzącymi z alkoholu, z góry skazane jest na 
niepowodzenie. Już niewielka ilość alkoholu może spowodo-
wać nieodwracalne zmiany w rozwoju dziecka.   /raf/

fot. mat. prasowe



200 zł co miesiąc - do kosza

Żywność o wartości ok. 200 zł wy-
rzuca co miesiąc do kosza staty-

styczna rodzina. Niestety, marnujemy 
żywność. Jak temu przeciwdziałać?

Według danych Eurostat każdy Po-
lak marnuje 235 kg jedzenia rocznie, 
co w skali całego kraju daje 9 mln ton 
wyrzucanej żywności i plasuje nas na 
piątym miejscu w UE. W przypadku 
czteroosobowej rodziny wraz z wyrzu-
canym na śmietnik jedzeniem trafia ok. 
200 zł miesięcznie. Są proste sposoby, 
które każdy z nas może zastosować, 
aby zmniejszyć skalę tego zjawiska.

Planuj zakupy – nie ma nic gorszego 
niż kupowanie pod wpływem impulsu 
i co gorsze – na „głodniaka”. Na zaku-
py powinniśmy chodzić z listą rzeczy, 
których rzeczywiście potrzebujemy, 
a nie kupować to, co w danej chwili 
wpadnie nam w ręce albo jest w pro-
mocji („kup 2 w cenie 1”). Po przyjściu 
do domu często okazuje się, że pro-
dukty kupione pod wpływem chwili 
nie zostaną wykorzystane, a w kon-
sekwencji lądują w koszu na śmieci.

Planuj posiłki – to świetny sposób 
na to, by kupić i wykorzystać tylko to, 

czego faktycznie potrzebujemy. Jeśli 
jednego dnia w naszym menu znaj-
dą się ziemniaki, to na drugi można 
zrobić kluski śląskie lub kopytka. Li-
stę zakupów warto robić pod kątem 
tego, co planujemy ugotować.

Pilnuj terminów ważności – wielu 
z nas ma tendencję stawiania produk-
tów, które przynieśliśmy ze sklepu na 
brzegu lodówki lub szafki kuchennej. 
W konsekwencji w pierwszej kolejno-
ści jemy to, co kupiliśmy przed chwilą, 
a z tyłu znajduje się cała masa rzeczy, 
których termin ważności mija. Trzy-
majmy się zatem zasady FIFO – First 
in / First out – czyli dosłownie: pierw-

sze weszło / pierwsze wyszło. Dzięki 
niej znacznie ograniczymy wyrzuca-
nie produktów, którym skończył się 
termin przydatności do spożycia.

Utrzymuj porządek – bieżące kon-
trolowanie zawartości lodówki i sza-
fek kuchennych pomoże rozsądnie 
zaplanować zakupy oraz wychwycić 
produkty, którym zbliża się koniec 
terminu przydatności do spożycia 
lub powoli tracą świeżość, więc na-
leży je zjeść.

Odpowiednio przechowuj żywność 
– istnieją proste triki, które pozwo-
lą wydłużyć świeżość jedzenia. Ja-

kie? Umytą sałatę nakryj zwilżonym 
ręcznikiem papierowym. Rzodkiewki 
przechowuj w lodówce w miseczce 
z wodą. Wędlinę przełóż do próż-
niowego pojemnika z dodatkiem 
odrobiny soli. Ustaw odpowiednią 
temperaturę w lodówce i spójrz jak 
są w niej oznaczone półki. Producen-
ci lodówek podają wskazówki gdzie 
co należy kłaść, by dłużej zachować 
świeżość produktów.

Nakładaj mniejsze porcje – w razie 
potrzeby zawsze zdążysz dołożyć 
sobie jedzenia. Mniejsze porcje ogra-
niczają wyrzucanie niedojedzonych 
resztek.

Mroź, susz, wekuj – jeśli widzisz, że 
nie jesteś w stanie zjeść wszystkie-
go, co masz w danej chwili w domu, 
przetwarzaj i przerabiaj żywność na 
wszystkie możliwe sposoby. Zna-
komitą część produktów można po 
prostu zamrozić. Zioła, grzyby, owo-
ce czy warzywa – ususzyć. Wekowa-
nie to również świetny sposób na to, 
by smaki lata zagościły na naszym 
stole zimą.

Nie wyrzucaj resztek – porcję zupy, 
garść fasolki szparagowej czy jednego 
kotleta możesz zamrozić. W kryzysowej 
sytuacji, gdy nie masz sił na gotowanie 
taki posiłek może poskromić głód.

Zwróć uwagę na oznakowanie – jeśli 
na opakowaniu np. mąki, kaszy czy 
cukierków znajdziesz napis „najle-
piej spożyć przed” oznacza to, że ich 
zjedzenie po upływie wskazanego 
terminu nie będzie szkodliwe dla na-
szego zdrowia.

Podziel się posiłkiem – nic tak nie 
cieszy innych jak darmowy posiłek, 
którego nie trzeba samemu przygo-
towywać. Po imieninach zostało za 
dużo sałatki czy ciasta, których nie da 
się zamrozić czy przerobić? Zapew-
niamy, że znajomi i przyjaciele będę 
niezwykle radzi z niespodziewanego 
poczęstunku.

/raf/

Według prognoz branża ekologiczna w Polsce będzie 
rozwijała się jeszcze dynamiczniej. Pomimo spadku 
wielkości powierzchni upraw ekologicznych i mniejszej 
ilości ekorolników w porównaniu do lat ubiegłych, to 
liczba firm przygotowujących takie produkty wzrosła 
o ok. 13 proc. 

 Wzrost świadomości konsumenckiej, zwracanie uwagi 
na to jak i ile jemy, powodują, że coraz częściej wybie-
ramy produkty, pochodzące z ekologicznych upraw. Za-
czynamy stawiać na jakość i skład produktów i jesteśmy 
gotowi zapłacić więcej, o ile sprzedawany produkt speł-
nia nasze wymagania. Produkty żywności ekologicznej 
są wolne od GMO, szkodliwych pestycydów, chemicz-
nych środków ochrony roślin. Przetwarzane bez konser-
wantów, sztucznych barwników i polepszaczy smaku. 
Ekologiczne uprawy i proces przetwarzania wpływają 
na zachowanie  walorów wizualnych i smakowych. 
Przeważnie zawierają więcej suchej masy, składników 
odżywczych, a także związków biologicznie czynnych: 
polifenoli, czy kwasów omega-3. W przypadku mięsa 
pochodzącego z konwencjonalnej hodowli największym 
problemem jest faszerowanie zwierząt antybiotykami 
oraz karmienie paszą zawierającą hormony.
Jaką gwarancję daje logo zielonego liścia widniejące 
na produktach eko? Produkcja żywności ekologicznej 
podlega ścisłym restrykcjom i kontrolom. Wybierając ją, 
mamy pewność pochodzenia i sposobu przetwarzania. 
Każdy produkt ze znakiem jakości eko musi mieć certyfi-
kat poświadczający, że został otrzymany zgodnie z kry-
teriami produkcji ekologicznej. System kontroli obej-

muje wszystkie etapy, począwszy od produkcji poprzez 
przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję.
Ważnym elementem dalszego rozwoju branży eko, jest 
położenie większego nacisku na edukację i promocję. 
Branża żywności ekologicznej stara się integrować we 
wspólnych działaniach takich jak: uczestnictwo w re-
gionalnych targach, wydarzeniach z udziałem eksper-
tów, promowanie ekologicznych produktów na szkol-
nych stołówkach. Firmy coraz więcej uwagi zwracają 
na marketing i odpowiednie wyeksponowanie swoich 
produktów na sklepowych półkach. Odpowiednie ety-
kietowanie produktów zwiększa szansę na dotarcie do 
nowych klientów.
Gdzie kupimy produkty eko? W specjalistycznych skle-
pach z żywnością ekologiczną otrzymamy zróżnicowany 
asortyment, który zaspokoi potrzeby nawet najbardziej 
wybrednych konsumentów. W ostatnim czasie można 
również zaobserwować coraz bogatszą ofertę produk-
tów eko dostępną w sklepach wielkopowierzchniowych 
i dyskontach.  /raf/

Branża ekologiczna w rozkwicie

fot. mat. prasowe

Kosmetyczny powrót do natury

Czy kosmetyki naturalne są 
lepsze od konwencjonalnych? 
Czym się różnią?
Obserwowanym ostatnio tren-
dem jest rozwój rynku kosme-
tyków naturalnych. Zjawisko to 
związane jest ze świadomym 
wyborem żywności, stylu życia, 
troską o zdrowie i modą. 
Czym zatem jest kosmetyk natu-
ralny? Do tej pory nie ma żadnej 
ustawy prawnej, określającej 
precyzyjnie definicję natural-
nego kosmetyku, ale z pomocą 
przychodzą europejskie firmy 

certyfikujące kosmetyki naturalne i ekologiczne. Za kosmetyk 
naturalny uważa się produkt skomponowany z minimum 95% 
składników pochodzenia naturalnego, uzyskany metodami fi-
zycznymi (np. tłoczenie, ekstrakcja, filtracja, destylacja, suszenie 
itp.), mikrobiologicznymi lub enzymatycznymi. Dopuszczone są 
składniki pochodzenia syntetycznego, jeśli ich obecność jest uza-
sadniona i nie mają odpowiedników naturalnych.
Czy kosmetyk naturalny jest lepszy od konwencjonalnego? Jest, 
ponieważ naturalne surowce bazowe (najczęściej oleje roślinne) 
są budową zbliżone do lipidów występujących w naszej skórze. 
Będą więc efektywniej wykorzystywane. Ponadto substancje na-
turalne są bardzo aktywnymi substancjami czynnymi w kosmety-
ku. I jest ich co najmniej 95%. W kosmetykach konwencjonalnych 
proporcje są odwrócone, tzn ok. 5% składu stanowią substancje 
aktywne. Pozostałe to często surowce tworzące bazę tłuszczo-
wo-wodną.
Używanie naturalnych produktów ponadto zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia alergii kontaktowych, podrażnień i uczuleń. Z wyłącze-
niem tych osób, które mogą być uczulone na określone alergeny. 
/Źródło: hagi.com/

fot. pixabay.com
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– Oddawanie krwi to nasz wkład w zabezpieczenie se-
zonu letniego i jednocześnie wstęp do akcji ,,bezpieczne 
wakacje”. Krew oddajemy nie po raz pierwszy. zdajemy 
sobie sprawę, że wciąż jest ona potrzebna. Pamiętajmy, że 
w ten sposób można uratować zdrowie i życie wielu osób 
– zachęca zastępca komendanta Straży Miejskiej w Staro-
gardzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.
– Całą akcją koordynuje Straż Miejska w Gdańsku. Uczest-
niczyć mogą w niej nie tylko pracownicy straży, ale też ich 
rodziny i przyjaciele – dodaje Krystyna Kwidzińska-Kulas.
do 15 lipca można oddawać krew w Oddziale terenowym 
RCK i K w Gdańsku, ul. doktora Józefa balewskiego 1, 
83-200 Starogard Gdański. Rejestracja: od poniedziałku – 
piątku w godz. 7:00-11:30.

twoja krew Może 
uratować czyjeś życie
starogard gdański | od 16 lat 14 czerwca obchodzony 
jest światowy dzień krwiodawcy. w nawiązaniu do tego 
święta, w połowie czerwca Prefektura straży gminnych 
i Miejskich województwa Pomorskiego organizuje akcję 
pn. „strażnicy służą krwią”. starogardzka straż także się 
do niej przyłączyła.
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- Dość szybko spostrzegłam u siebie zwięk-
szoną fascynację literaturą a praca z czytel-
nikiem przynosiła zadowolenie i satysfakcję 
- mówi Bożena Gierczak.

Bożena Gierczak do pracy w Bibliotece 

Publicznej Kokoszkowach trafiła, jak sama 
mówi, przez przypadek w 1977 r. kierując się 
chęcią "dorobienia" do mojego innego stałego 
zatrudnienia.  To miała być praca na chwilę 
i tak minęło 43 lat.

Jak podkreśliła podczas spotkania pożegnal-
nego Wójt Magdalena Forc-Cherek, pani Gier-
czak budowała  markę biblioteki w Kokoszko-
wach. - Była Pani przewodnikiem kolejnych 
pokoleń czytelników. Zdobyta wiedza, do-
świadczenie i życzliwość pozwalały odkrywać 
przed gośćmi biblioteki tajemnicze miejsca,  
nieznane postacie i frapujące wydarzenia. Jest 
Pani wzorem oddanego bibliotekarza  i spra-
wiedliwego dyrektora - mówiła Wójt.

- Nasza praca to działania na rzecz czy-
telnika, to umiejętność dobrej komunikacji 
jest sprawą bardzo ważną. Bibliotekarz musi 
dbać o dobre relacje z czytelnikiem , bo tylko 
wtedy można mówić o obustronnych korzy-
ściach - pointuje Bożena Gierczak. W związ-
ku z przejściem Bożeny Gierczak na eme-
ryturę, ogłoszono konkurs na stanowisko 
dyrektora placówki. Do przesłuchania stanął 
tylko jeden kandydat - Marcin Karwowski. 
Wykazał się wymaganymi umiejętnościami, 
wiedzą i doświadczeniem. Nowe stanowisko 
piastuje od 1 czerwca.

Nowy rozdział biblioteki 
w Kokoszkowach
kokoSZkowy | Po 43 latach pracy Dyrektor Publicznej Bibliotece w Kokoszkowach Bożena Gierczak 
przeszła na zasłużoną emeryturę. Od 1 czerwca zastąpił ją Marcin Karwowski. 

@expressy.plObserwuj nas
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- To duża i ważna inwestycja. Liczy-
my, że przyciągnie kolejnych turystów, 
którzy zechcą aktywnie wypoczywać 
w Gminie Starogard Gdański. Możemy 
się pochwalić wieloma malowniczymi 
i atrakcyjnymi zakątkami – mówi Mag-
dalena Forc-Cherek, Wójt Gminy Staro-
gard Gdański.

Gmina zaplanowała budowę 8 obiek-
tów w 7 miejscach – Kręgskim Młynie, 
Żabnie, Nowej Wsi Rzecznej, Grodzi-
sku Owidz (dwa obiekty), Kolinczu 
i Klonówce. Ukończono już prace przy 
budowie większości z nich. Do tej pory 
powstały: Przystań w Żabnie, przystań 

w Kręgskim Młynie, przenoska przy 
elektrowni wodnej Owidzu, przenoska 
przy elektrowni wodnej Kolincz oraz 
przenoska i przystań przy elektrowni 
wodnej w Klonówce.

Swoistym centrum kajakowym nasze-
go odcinka Wierzycy będzie przystań 
w Owidzu. Powstanie tam pole namio-
towe wraz z sanitariatami, miejscem do 
przyrządzenia posiłku i altanami. Całość 
będzie ogrodzona i monitorowana, aby 
goście czuli się bezpiecznie i komforto-
wo. Wszystko stylem będzie dopasowane 
do średniowiecznej architektury grodzi-
ska. Przy jednej z przenosek spotkaliśmy 

kajakarza z Elbląga, który sprawdził już 
powstającą infrastrukturę.

- Kajak daje mnóstwo radości. Pływa-
nie nim daje poczucie wolności, relaksu, 
a dodatkowo jest świetną formą na ak-
tywne spędzanie czasu. Dlatego cieszę się, 
że Gmina Starogard Gdański inwestuje 
w turystykę wodną – mówi kajakarz.

Inwestycja jest realizowana w ramach 
wartego 5,2 mln zł projektu pod nazwą 
"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą 
po zabytkach Kociewia". Jego celem jest 
ułatwienie dostępu turystom do rzeki 
Wierzycy. Wartość gminnej części zada-
nia to 2,5 mln zł. 

Kajakowa rewolucja 
w Wierzycy
wierZyca | Przystanie kajakowe, przenoski i pola namiotowe – to tylko część infrastruk-
tury budowanej na Wierzycy przez Gminę Starogard Gdański. Dzięki wartej 2,5 mln zł inwe-
stycji rzeka stanie się dostępniejsza dla wodniaków. 

PoPuLarne szLaki sPływów kajakowych :

Brda
to jedna z najstarszych tras kajakarskich w europie. Jest znakomitą propozycją dla miłośników spokojnych szlaków 
w malowniczych okolicznościach.

słupia
Spływ tego rodzaju szlakiem to prawdziwe wyzwanie dla kajakarzy pragnących zmierzyć się z żywiołem. na trasie 
czeka na nich mnóstwo przeszkód.

tuga
wodna eskapada owym szlakiem to świetna alternatywa dla pasjonatów rodzinnych spływów oraz początkujących 
kajakarzy. niewątpliwą zaletą jest sielski krajobraz.

czarna 
woda

Spokojny nurt, urozmaicony krajobraz oraz iście biwakowa infrastruktura – to najważniejsze zalety szlaku, którym 
pasjonał się sam Jan Paweł ii.

wierzyca
wodna aorta, która prowadzi nas przez unikalne zakątki serca Kaszub. Spływ tym szlakiem to ciekawa propozycja dla 
miłośników nieco bardziej wymagających tras.

Bukowina
to rzeka o prawdziwie górskim charakterze, która zaspokoi pasjonatów ekstremalnych spływów. bystry nurt i ka-
mieniste przeszkody, czyli coś dla wytrawnych kajakarzy. 

nogat
Majestatyczna i dostojna trasa, która narazi nas na mnogość wyjątkowych krajobrazów. znakomita opcja dla rodzin 
z dziećmi.
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w środowe popołudnie dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie o zdarze-
niu drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej 
w miejscowości Lipinki Królewskie.dyżurujący przy telefonie 
alarmowym policjant, skierował na miejsce patrol drogówki. 
Funkcjonariusze ustalili, że kobieta kierująca motorowerem 
skręcając z drogi gruntowej w prawo straciła panowanie nad 
jednośladem doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Po-
licjanci przeprowadzili czynności procesowe oraz ustalili 
świadka tego zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzili również 
trzeźwość kierującej. badania alkomatem wykazało w jej 
organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.
dodatkowo podczas kontroli dokumentów wyszło na jaw, 
że kobieta nie miała aktualnej polisy OC, a motorower, 
którym kierowała nie posiadał aktualnych badań tech-
nicznych. w wyniku tego zdarzenia 51-letnia mieszkanka 
gminy Lubichowo trafiła do szpitala w celu zdiagnozo-
wania obrażeń ciała. teraz kobieta odpowie za jazdę pod 
wpływem alkoholu. za popełnienie tego przestępstwa 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Mimo wielokrotnych apeli o zachowanie trzeźwości w trak-
cie jazdy, na drogach ciągle dochodzi do licznych zatrzy-
mań nietrzeźwych kierowców. Policja apeluje o ostrożność 
i rozwagę. Prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości nara-
żamy na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych 
uczestników ruchu drogowego! Policjanci przypominają, 
że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, to potencjalny 
sprawca ludzkiego nieszczęścia. Mundurowi apelują o roz-
sądek, przestrzeganie przepisów i ograniczone zaufanie 
względem innych uczestników ruchu drogowego.

nieBezPieczna wywrotka

śMierć na torach

starogard gdański | Ponad 2,5 promila alkoholu 
w organizmie miała 51-letnia kobieta, która 
w miejscowości Lipinki królewskie przewróciła się 
na motorowerze.  Mieszkanka gminy Lubichowo 
usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeźwości. 

Wczoraj w południe dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 
odebrał zgłoszenie, że w Skarszewach od pew-
nego czasu stoi zaparkowany samochód z za-
mkniętymi w środku psami, które bardzo uja-
dają. Policjant natychmiast wysłał na miejsce 
patrol. Skarszewscy policjanci po dojechaniu 
na miejsce zobaczyli ciemny samochód oso-
bowy, który stał w nasłonecznionym miejscu. 
W środku zamknięte były cztery pieski. Szyby 
były zasunięte a szczeniaki nie miały dostępu 
do wody. Policjanci podjęli próbę ustalenia 
właściciela samochodu.

Widząc, że psy są w skrajnym wyczerpaniu 
i w celu ratowania ich życia policjanci wy-
bili jedną z szyb w aucie, czym umożliwili 
zwierzakom dostęp do świeżego powietrza 
oraz dali im pić. Dopiero po upływie około 
dwóch godzin na miejscu interwencji zjawił 

się właściciel pojazdu. Stan zdrowia szcze-
niaków sprawdził lekarz weterynarii. W tej 
chwili śledczy prowadzą postępowanie, które 
pozwoli ustalić wszystkie okoliczności tego 
zdarzenia. Znęcanie się nad zwierzętami jest 
zagrożone do 3 lat pozbawienia wolności.

Warto pamiętać, że podczas wysokich 
temperatur zewnętrznych, ich wartość w za-
mkniętym aucie może być nawet dwukrotna. 
W tak ekstremalnych warunkach zwierzęta 
konają w męczarniach w bardzo krótkim cza-
sie. Jakiś czas temu polscy naukowcy przepro-
wadzili eksperyment z którego wynikało, że 
dorosły mężczyzna zamknięty w aucie przy 
30-stopniowym upale po upływie 45 minut 
wymaga podłączenia kroplówki.  Tego rodzaju 
warunki przyczyniają się do błyskawicznego 
odwodnienia, które grozi śmiercią. Każdego 
roku w sezonie wiosenno-letnim miejscowe 

służby odbierają dziesiątki telefonów ze zgło-
szeniami dotyczącymi zwierząt zamkniętych 
w samochodzie. W takiej sytuacji nie możemy 
pozostać obojętni i gdy staniemy się świadka-
mi podobnych zdarzeń, powinniśmy czym 
prędzej zawiadomić o tym policję. 

Na ratunek szczeniakom
SkarSZewy | Dzięki czujności jednej z mieszkanek Skarszew policjanci pomogli czterem 
szczeniakom zamkniętym w samochodzie. Mundurowi rozbili jedną z szyb w aucie, czym 
umożliwili zwierzakom dostęp do świeżego powietrza oraz podali im wodę.  

Ponad 2 promile alkoholu w organi-
zmie miał kierowca Audi, który zjechał 
z drogi na pobocze i uderzył w drze-
wo. Do tego zdarzenia doszło wczo-
raj wieczorem na drodze prowadzącej 
z Trzcińska do miejscowości Ciechole-
wy. Dyżurny, który odebrał zgłoszenie 
natychmiast skierował na miejsce pa-
trol drogówki. Kierowca audi tłuma-
czył policjantom, że zjechał na pobocze 
drogi, aby uniknąć zderzenia z nieusta-
lonym autem koloru ciemnego, którego 
kierowca wymusił wobec niego pierw-
szeństwo. Na szczęście 26-latek podró-
żował autem sam i nie ucierpiał w tym 
zdarzeniu. Funkcjonariusze zabezpie-

czyli miejsce zdarzenia, wykonali oglę-
dziny oraz sporządzili dokumentację 
z przeprowadzonych czynności. Poli-
cjanci z drogówki zatrzymali kierowcy 
jego uprawnienia oraz dowód rejestra-
cyjny od rozbitego pojazdu.

Obecnie mundurowi wyjaśniają bliższe 
okoliczności dotyczące tego zdarzenia. 
Teraz sprawca przestępstwa drogowego 
stanie przed sądem, gdzie odpowie za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wym. Za ten czyn kodeks karny przewi-
duje karę do 2 lat więzienia. Policjanci 
apelują, aby nigdy nie wsiadać za kie-
rownicę pod wpływem alkoholu! Pijani 

kierowcy stwarzają realne zagrożenie 
dla siebie oraz innych uczestników ru-
chu drogowego. Alkohol znacznie obni-
ża koncentrację oraz zaburza zdolność 
oceny sytuacji. Funkcjonariusze kieru-
ją również swój apel do osób, które są 
świadkami spożywania alkoholu. W sy-
tuacji, gdy widzimy osobę nietrzeźwą 
wsiadającą za kierownicę pojazdu, po-
winniśmy podjąć działania zmierzające 
do nie dopuszczenia takiej osoby do kie-
rowania! Gdy uniemożliwienie kierują-
cemu dalszej jazdy jest niewykonalne, 
powinniśmy niezwłocznie zawiadomić 
Policję. Pamiętajmy, że ten jeden telefon 
może uratować komuś życie. 

Nietrzeźwy kierowca 
rozbił się na drzewie
Starogard gdańSki | Policjanci ze starogardzkiej drogówki zatrzymali prawo jazdy 
nietrzeźwemu kierowcy Audi, który stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. 
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. 

 w poniedziałek 1 czerwca br. dyżur-
ny starogardzkiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o potrąceniu pieszej na 
przejeździe kolejowym w Pinczynie. 
do zdarzenia doszło około godz. 17:00, 
gdy na znajdującą się w pobliżu stację 
wjeżdżał szynobus relacji Chojnice-
tczew. Obrażenia 17-letniej mieszkanki 
gminy zblewo okazały się śmiertelne.

dyżurujący przy telefonie alarmowym 
policjant natychmiast skierował na 
miejsce zdarzenia funkcjonariuszy 
z pobliskiego posterunku, technika kry-
minalistyki oraz grupę dochodzenio-
wo-śledczą. Mundurowi zabezpieczyli 
miejsce wypadku oraz pod nadzorem 
prokuratora wykonali czynności pro-

cesowe. Śledczy ustalili świadków oraz 
wstępne okoliczności tego tragicznego 
w skutkach zdarzenia. badanie alkoma-
tem wykazało, że maszynista i kierow-
nik pociągu byli trzeźwi. dokładana 
przyczyna oraz przebieg zdarzenia 
zostaną ustalone w wyniku prowadzo-
nego śledztwa.

Pinczyno | Policjanci ustalają 
okoliczności tragicznego w skutkach 
wypadku, do którego na przejeździe 
kolejowym w Pinczynie. w wyniku 
potrącenia przez wjeżdżający na 
stację szynobus zginęła 17-letnia 
mieszkanka gminy zblewo.



Prasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, wej-
herowa, tel. 693 737 381

sPrzedaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, 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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

sPrzedaM gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.20 ha, wraz z zabu-
dowaniami, tel. 661 895 941

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedaM

kuPię

skuP, złomowanie aut, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
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 

OGŁOSZENIA
USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

ProfesjonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

 442 013TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

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

Przetasaczo zgrabiarka do siana 
na 2 pasy klinowe, szer. robocza ok. 
3m., 1190 zł, tel. 600 667 860

słoMa w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

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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sMoki wracają do gry
koszykówka | Polski związek koszykówki 
wydały zgodę na powrót do treningów szkolnych 
Młodzieżowych ośrodków koszykówki. z początkiem 
czerwca młode adeptki basketu zameldowały się w hali 
po wielotygodniowej przerwie spowodowanej epidemią.

James Washington urodził się 12 grudnia 
1987 roku w Saint Louis. Do największych 
sukcesów koszykarza możemy zaliczyć 
obecność w II składzie konferencji Sun Belt 
w 2011 roku oraz udział w finale Pucharu 
Polski w roku 2017. Washington imponował 
swoją grą na polskich halach przez 3 lata. To 
właśnie nad Wisłą stał się rozpoznawalną 
marką. Dobre występy zaowocowały wyjaz-
dem do silnych lig europejskich. 

Mierzący 183cm – amerykański rozgrywa-
jący jest doskonale znany polskim kibicom 
basketu. W latach 2016-2019 reprezentował 
barwy Anwilu Włocławek oraz Startu Lublin. 
W sezonie 2018/19 będąc zawodnikiem Startu 
zanotował statystyki na poziomie 14.9 punk-
tów na mecz i 6.5 asyst w skali meczu. Ostat-
ni sezon spędził w rumuńskim klubie BCM 
Pitesti, gdzie średnio w meczu zdobywał 9.2 
punktów oraz 3.2 asysty. James Washington 
następnie występował w barwach chorwac-
kiego KK Spilit – jego dorobek wyniósł 9.1 
punktów i 6.1 asyst w meczu. Dla starogardz-
kiego zespołu zakontraktowanie koszykarza 
to świetna informacja, ponieważ był to jeden 
z priorytetów ostatnich tygodni. W podjęciu 

decyzji istotną rolę odegrała także partnerka 
Amerykanina.

- Podpisanie kontraktu z Jamesem było 
dla nas zadaniem priorytetowym. Cieszę się 
bardzo, że Amerykanin znalazł się w naszej 

drużynie, bo to doświadczony i dobry gracz. 
Ważną rolę w naszych rozmowach odegrały 
wątki rodzinne – partnerka Jamesa Washing-
tona wywodzi się ze Starogardu – mówi Ma-
rek Łukomski, trener Polpharmy Starogard 
Gdański. 

Washington 
z Kociewskimi Diabłami
koSZykówka | 32-letni rozgrywający – James Washington podpisał kontrakt z Kociewskimi Dia-
błami. Amerykański koszykarz ma za sobą bogatą karierę klubową – występował m.in. w Rumunii, 
Chorwacji oraz Polsce. Podpisanie kontraktu z Washingtonem było dla Polpharmy priorytetem.

Krakowscy szkoleniowcy wyruszyli w trasę 
w czwartek rano. Pokonali 568 kilometrów na 
rowerach, żeby w niedzielę dotrzeć do Gdań-
ska z koszulką piłkarza Wisły Kraków – Mar-
cina Wasilewskiego. Rowerowa eskapada ma 
charakter symboliczny, bowiem Paweł i San-
dra zamierzają w ten sposób pomóc małemu 
Hubertowi Sieńczukowi, który urodził się 
z krótszą o 8cm - prawą nogą. Wadę zdrowotną 

może zniwelować wyłącznie seria kosztowych 
zabiegów. Skąd pomysł na przywiezienie ko-
szulki na północ? Wszystko za sprawą Pawła, 
który zadeklarował, że jeśli kwota wpłacona za 
koszulkę „Wasyla” będzie satysfakcjonująca, to 
jest w stanie dostarczyć ją nad morze nawet ro-
werem. Choć sama koszulka została sprzeda-
na za 900zł, to inne wpłaty pozwoliły uzbierać 
łącznie ponad 2000zł. Ta suma podziałała mo-

bilizująco na Sandrę i Pawła, którzy w czwartek 
rano ruszyli w podróż przez cały kraj. Do celu 
dotarli w niedzielę. Na Długim Targu czekał 
na nich specjalny komitet powitalny w którym 
znaleźli się m.in. piłkarze klubu KP Starogard 
Gdański. Bernard Powszuk oraz Marcin Kajca 
przekazali rowerzystom kwotę uzbieraną przez 
KPS. Zostanie ona w całości przeznaczona na 
leczenie małego Huberta. 

W turnieju wzięło udział 18 tenisistów. Poza zawodnikami ze Staro-
gardu w zawodach wzięli udział również mieszkańcy Tczewa, Malborka 
oraz Sztumu. Zmagania turniejowe rozpoczęły się w sobotę i pozwoliły 
na wyłonienie półfinalistów. Runda finałowa została rozegrana dzień 
później. Zwycięzcą inauguracyjnego turnieju tenisowego okazał się 
Paweł Walecki, który w niedzielnym finale pewnie pokonał Łukasza 
Pindela 6:0 i 6:1. Do rozegrania pozostał mecz o 3. miejsce w którym 
spotkają się Mikołaj Kropidłowski oraz Piotr Zarzycki. Drugi z cyklu 
starogardzkich turniejów tenisowych zostanie rozegrany w weekend – 
27-28 czerwca na kortach tenisowych przy ulicy Olimpijczyków Staro-
gardzkich 1 w Starogardzie Gdańskim. 

KP Starogard niesie pomoc HubertowiWeekendowe 
zmagania tenisistów Piłka nożna | Sandra Podżus i Paweł Woźniak – to trenerzy piłkarscy, którzy postanowili wybrać się w trasę rowerową z Krakowa do Gdańska. 

W wymagającą podróż zabrali ze sobą koszulkę Marcina Wasilewskiego. W ten sposób pomogli 14-miesięcznemu Hubertowi Sieńczukowi. 

teniS | Poszczególne dyscypliny sportowe z wolna otrzepują się 
z restrykcji spowodowanych pandemią. Jedną z pierwszych, która 
wróciła w iście turniejowym stylu okazał się tenis ziemny. Wszystko 
za sprawą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, który 
zorganizował turniej tenisa ziemnego OSIR OPEN.

zaistniała sytuacja epidemiczna nie wpłynęła negatywnie 
na frekwencję. Uczennice klas i-V mogą powrócić do szli-
fowania swoich koszykarskich umiejętności. Mają do tego 
mnóstwo okazji, bo treningi odbywają się trzy razy w skali 
tygodnia. Powrót do gry cieszy trenera Krzysztofa Piątkow-
skiego, który zwraca uwagę na wyrozumiałość rodziców. 

- Po długiej przerwie spowodowanej epidemią, udało nam 
się ponownie spotkać na hali sportowej i aktywnie spędzić 
czas. trzy razy w tygodniu uczennice klas i-V mają okazję 
doskonalić umiejętności z zakresu koszykówki. Cieszy wy-
soka frekwencja, mimo zaistniałej sytuacji epidemiologicz-
nej. z tego miejsca serdeczne podziękowania dla rodziców, 
szczególnie młodszych dzieci, za pomoc i podjętą decyzję 
o pozwoleniu na uczestnictwo pociech w zajęciach – pod-
kreśla szkoleniowiec.


