
PierwszA DAmA u moDrAków

Fantastyczny sukces Koła Gospodyń Wiejskich „Modraki” 
z Borzechowa! Panie Gospodynie reprezentowały woje-
wództwo pomorskie w finale konkursu dla KGW o nagrodę 
Małżonki Prezydenta RP. I zaprezentowały się wspaniale! 
Ogólnopolski finał konkursu odbył się w siedzibie Państwowe-
go Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
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Strzelnica już po remoncie

Wyremontowany budynek Strzel-
nicy przy ul. Mickiewicza to nowe 
miejsce oferujące szeroki wachlarz 
usług gastronomiczno-hotelar-
skich. Budynek architekturą i wy-
strojem wnętrza nawiązuje do 
przeszłości i tradycji Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego.
str. 2

przebudują linię kolejową 

Niedawno w Czarnej Wodzie od-
było się spotkanie z przedstawi-
cielami PKP w sprawie komplek-
sowej przebudowy linii kolejowej. 
W siedzibie urzędu miejskiego 
spotkali się przedstawiciele PKP 
oraz projektantów z burmistrzem 
i innymi urzędnikami. 
str. 3
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Budynek architekturą i wystrojem 
wnętrza nawiązuje do przeszłości i tra-
dycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 
W piątek, 18 czerwca właścicielom nowo 
otwartego lokalu pogratulowali przedsta-
wiciele lokalnych władz samorządowych, 
biznesu i przyjaciele.

Starogardzka Strzelnica to obiekt za-
bytkowy, ulokowany w malowniczym 
miejscu na wjeździe do Starogardu 
Gdańskiego od strony Tczewa. Budynek 
powstawał w latach 1888 – 1892. Przez 
ponad 120 lat pełnił różne funkcje, aż 
do roku 2018, kiedy siedmiu fundatorów 

inwestycji, należących do Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, zawiązało spół-
kę i wspólnymi siłami przywróciło mu 
dawne przeznaczenie i świetność. Po re-
moncie obiekt jest większy, ale zachował 
wszystkie swoje historyczne elementy, 
m.in. ceglaną elewację, wieżyczkę czy za-
bytkowy sufit w sali balowej.

W części dobudowanej znajduje się ho-
tel, który oferuje gościom trzynaście pokoi 
z łazienkami. Na parterze ulokowane są 
restauracja, bar i sala balowa ze sceną. Do 
budynku prowadzi nowa droga, a okalają 
go zieleńce i parkingi dla gości. Na skar-

pie wybudowano niewielką scenę z myślą 
o planowanych uroczystościach Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego, którego siedziba 
mieści się w starszej części budynku.

Przebudowa trwała ponad rok. Obiekt 
miał zostać otwarty w listopadzie 2020 
roku. Niestety pandemia pokrzyżowała 
właścicielom plany i oficjalne otwarcie 
Strzelnicy odbyło się w piątek, 18 czerwca. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele lo-
kalnych władz samorządowych, biznesu, 
instytucji, osoby, które miały swój wkład 
niematerialny w budowę Strzelnicy – ar-
tyści plastycy, architekci i wielu przyjaciół 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
– Strzelnica zasługiwała na drugie ży-

cie. Jej bogata historia i wyjątkowa war-
tość sentymentalna, nie pozwoliła nam 
– Braciom Kurkowym – przejść obok 
niej obojętnie. Myślę, że słowa „połącze-
nie sił to początek, pozostanie razem to 
postęp, wspólna praca to sukces” oddają 
senes tego przedsięwzięcia i podkreślają, 
jak ważna jest współpraca w osiągnięciu 
zamierzonego celu. Nam jako funda-
torom to się udało i napawa nas dumą. 
Wszystkim bardzo dziękuję – powiedział 
Mariusz Szwarc, jeden z inwestorów. 

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego odznaczył wszystkich fundatorów 
Strzelnicy najwyższym odznaczeniem 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sta-
rogardzie Gdańskim. Odznaczenia wrę-
czył prezes KBS w Starogardzie Gdań-

skim Zbigniew Bona. Ze względu na to, 
że Jerzy Suchomski, będący członkiem 
Bractwa od 1995 roku, posiada już Krzyż 
Orderu Zasługi Bractwa, został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zjednoczonych 
Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Strzelnicę poświęcił ksiądz Daniel Ciemie-
niewski, a uroczystą wstęgę przecięli funda-
torzy wspólnie z prezydentem miasta. 

Uroczystość zwieńczyło zamknięcie 
kapsuły czasu, w której znalazł się podpi-
sany przez siedmiu fundatorów i władze 
miasta Akt dla Potomności. To pamiąt-
kowy dokument zawierający datę rozpo-
częcia inwestycji oraz współczesne bank-
noty o nominałach dziesięć, dwadzieścia, 
pięćdziesiąt i sto złotych. Iglica, do której 
włożono kapsułę umieszczona została na 
dachu w centralnym punkcie budynku.

/opr. raf/

Strzelnica po remoncie już otwarta
STAROGARD GDAŃSKI | Wyremontowany budynek Strzelnicy przy ul. Mickiewicza to 
nowe miejsce oferujące mieszkańcom Starogardu Gdańskiego pełen wachlarz usług gastro-
nomiczno-hotelarskich. 
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Wszyscy stanęliśmy przed wielką 
próbą, jaką jest walka z koronawi-
rusem. Nikt z nas na to wyzwanie 
nie był przygotowany. Zwłaszcza 
w pierwszych tygodniach byliśmy 
przytłoczeni rozwojem sytuacji, 
zburzeniem dotychczasowego 
porządku i zagrożeniem zdrowia 
oraz życia. Choć ta sytuacja dla 
wielu była niełatwa, skłaniała do 
wycofania się, to postawa perso-
nelu medycznego Kociewskiego 
Centrum Zdrowia zasługuje na 
uznanie. Warty podkreślenia jest 
przede wszystkim fakt, że to per-
sonel medyczny Oddziału Chorób 
Wewnętrznych wyszedł z inicjaty-
wą utworzenia w obrębie interny 
oddziału covidowego.
– Pragniemy podkreślić, że w do-
świadczanej przez nas trudnej 
i nieprzewidywalnej sytuacji, 

w której postawiła nas pandemia, 
szczególnej mocy i znaczenia 
nabierają takie słowa jak solidar-
ność i odpowiedzialność. Każdy 
przejaw zaangażowania w pomoc 

mieszkańcom nadaje im jeszcze 
głębszy i bardziej namacalny wy-
miar. Serdecznie za to dziękujemy. 
Dziękujemy, że jesteście! – napi-
sały władze Powiatu Starogardz-

kiego w specjalnym liście skiero-
wanym do lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych, opieku-
nów i fizjoterapeutów.
Korzystając z okazji życzymy 

zdrowia, wytrwałości, ale też nie-
gasnącej nadziei, że już wkrótce 
wszyscy będziemy się cieszyć nie-
co inną, ale jednak normalnością.
/opr. raf/

Podziękowania dla Personelu medycznego za walkę z koronawirusem
PowiaT | Pandemia koronawirusa rozwinęła się szybko i niespodziewanie. zaskoczyła niemal wszystkich. na pierwszej linii walki z pandemią od samego początku stanął personel medyczny.
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Przedstawiciele pomorskich Straży Gminnych 
i Miejskich spotkali się w Starogardzie Gdańskim. 

– Spotkanie jest okazją do podsumowania działań 
strażników w trudnym czasie pandemii. Omówimy 
także działania naszej prefektury do końca 2021 r. – 
rozpoczynając konferencję powiedziała prefekt Straży 
Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, 
zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Starogar-
dzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.

Zastępca prefekta Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego, komendant Straży 
Miejskiej w Rumi Roman Świrski przybliżył głów-
ny temat spotkania, czyli obowiązki i uprawnienia 
funkcjonariuszy w czasie pandemii. 

Przemysław Osadowski i Mariusz Goździejewski 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przed-
stawili przebieg i wyniki kontroli prowadzonych 
w poszczególnych komendach straży naszego woje-

wództwa. Omówili również nieprawidłowości.
Komendant Straży Gminnej w Kolbudach Jarosław 

Kopczyński opowiedział o praktycznych aspektach 
uprawnień strażników gminnych i miejskich do kon-
troli dopuszczalnego nacisku osi pojazdów ruchu 
drogowego.

Prefekt Krystyna Kwidzińska-Kulas w swoim wystą-
pieniu mówiła o ochronie danych osobowych podczas 
wakacji. – Nasze dane musimy chronić zawsze. Jednak 
przy wakacyjnym rozluźnieniu i podróżach łatwiej 
stracić czujność, dlatego chciałam przypomnieć o obo-
wiązujących przepisach oraz podkreślić jak ważna jest 
ochrona danych osobowych – tłumaczyła.

Na zakończenie konferencji zaplanowano jeszcze 
prelekcję kierownika Referatu Profilaktyki Straży 
Miejskiej w Gdańsku Agnieszki Soleckiej na temat 
bezpieczeństwa podczas wakacji.

/raf/

Debatowali strażnicy miejscy 
i gminni z całego województwa
STAROGARD GDAŃSKI | Strażnicy miejscy i gminni z całego województwa pomorskiego spotkali się 
na dwudniowej konferencji. Głównym tematem dyskusji były ich obowiązki i uprawnienia w związku ze 
zwalczaniem pandemii COVID-19.
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W siedzibie urzędu miejskiego spotkali się 
przedstawiciele PKP oraz przedstawiciele 
projektantów z burmistrzem oraz współpra-
cownikami. Spotkanie dotyczyło wstępnego 
projektu pod nazwą ,,Prace na pozostałych 
liniach kolejowych należących do alternatyw-
nego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trój-
miasto i liniach stycznych oraz chojnickim 
węźle kolejowym”. Prace te wchodzą w zakres 
rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transporto-
wej – TEN-T.

W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji wy-
tycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy 
układ na terytorium państw członkowskich 
UE. Układ ten obejmuje sieć bazową, stano-
wiącą podstawę rozwoju sieci transportowej, 
na której mają koncentrować się działania 
unijne, w szczególności na odcinkach trans-
granicznych, brakujących ogniwach, połą-
czeniach multimodalnych i najważniejszych 
wąskich gardłach oraz sieć kompleksową, za-
pewniającą dostępność i łączność wszystkich 
regionów Unii.

Projektowana modernizacja niesie ze sobą 
wielkie zmiany dla układu komunikacyjnego 
Czarnej Wody. W jej zakres wchodzić mają 
m.in.: budowa wiaduktu bezkolizyjnego w cią-
gu ul. Mickiewicza (tory zostają na obecnym 
poziomie, pod nimi tunel dla ruchu kołowego 

i pieszego), przebudowa wiaduktu nad rzeką 
i ul. Okrężną, budowa peronów na wysokości 
stadionu, dodatkowe 4 tory dla obsługi łącznicy 
linii 203 ( Tczew-Chojnice) i 201 ( Bydgoszcz-
Gdynia), likwidacja przejazdu na ul. Szyszko-
wiec oraz elektryfikacja. Podczas spotkania 
pracownicy Urzędu wskazywali na lokalne 
uwarunkowania, rozwiązania korzystniejsze 

dla społeczności i apelowali o prowadzenie 
procesu projektowego w taki sposób, aby zmi-
nimalizować uciążliwości dla mieszkańców na 
każdym etapie potencjalnej inwestycji.

Ministerstwo Infrastruktury, które nadzoruje 
Polskie Koleje Państwowe przewiduje realiza-
cję projektu na lata 2025-2027.

/raf/

Linia kolejowa 
przejdzie modernizację

CZARNA WODA | Niedawno odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie przebudowy 
linii kolejowej.
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Informujemy, że od 22 czerwca w związku z gene-
ralnym remontem, nastąpiło całkowite zamknięcie 
przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej. Stan 
ten według wykonawcy robót trwać ma do 8 dni. Za-
rządcą terenu jest spółka Polskie Koleje Państwowe 
Polskie Linie Kolejowe. Zwracamy się z prośbą o za-
chowanie szczególnej ostrożności i cierpliwość w tym 
okresie, ponieważ transport surowca i materiałów 
gotowych do i z zakładu STEICO odbywać się będzie 
ulicą Mickiewicza.
/raf/

remonT Przejazdu, 
ruch wsTrzymany
czarna woda | rozpoczął się remont przejazdu PkP 
w ciągu ul. dworcowej. ruch drogowy został czasowo 
zamknięty do końca czerwca. 

fot. UM Czarna Woda
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Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, podpisał  z prezesem stowarzy-
szenia OSP, Łukaszem Zblewskim umowę na dofinansowanie projektu. 
Dzięki tym pieniądzom w miejscowości Skrzynia nad jeziorem słone, 
zorganizowany zostanie letni obóz, w którym udział wezmą w pierwszej 
kolejności dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, wie-
lodzietnych i tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W czasie jego trwania zostaną zorganizowane warsztaty i zajęcia edu-
kacyjne skierowane na zapobieganie przestępczości, uświadamianie 
konsekwencji, które niosą ze sobą różnego rodzaju uzależnienia, agre-
sywne zachowanie czy przemoc. Dzieci i młodzież, będą mieli okazję 
poznać zasady ochrony przeciwpożarowej czy nauczyć się zasad udzie-
lania pierwszej pomocy medycznej. Dodatkowo zorganizowane zostaną 
zajęcia plastyczne, muzyczne. Zajęcia z elementami turystyki i krajo-
znawstwa oraz kultury i historii naszego regionu.

/raf/

Bezpieczne wakacje 
ze strażakami
STAROGARD GDAŃSKI | Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie 
otrzymała dofinansowanie na projekt pod nazwą „Bezpieczne wakacje 
ze strażakami”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 
11-16 lat, mieszkańców naszego miasta.
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modraki w Finale
Ogólnopolski finał konkursu odbył się 

w sobotę 19 czerwca w siedzibie Pań-
stwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Swoją 
twórczość przedstawiło 16 KGW z całej 
Polski – reprezentacje wszystkich wo-
jewództw, wybrane przez komisję pod 
przewodnictwem dr Barbary Fedyszak-
Radziejowskiej, Doradcy Prezydenta. 

To konkurs naprawdę wyjątkowy! Jak 

podaje Kancelaria Prezydenta (organiza-
tor konkursu), w ramach tego wydarze-
nia wyłonione zostały bowiem najlepsze 
w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, któ-
rych działalność przyczynia się do budo-
wania lokalnych więzi wspólnotowych 
oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że zaszczyt 
reprezentowania Pomorskiego przypadł 
w udziale naszym kociewskim Gospody-
niom z KGW „Modraki” z Borzechowa. 

A one włożyły wiele pracy, pasji i serca 
w to, by zaprezentować nasz region jak 
najpiękniej. I wspaniale im się to udało.

kociewskie wesele
Tematem przewodnim sobotniego fi-

nału konkursu były regionalne zwyczaje 
oraz obrzędy ślubne i weselne. Każdy re-
gion przygotował aranżację stołu wesel-
nego oraz przedstawił krótką inscenizacją 
lokalnych zwyczajów weselnych. 

Modraki ugościły Pierwszą Damę
Gm. ZbleWO | Fantastyczny sukces Koła Gospodyń Wiejskich „Modraki” z Borzechowa (Gmina Zblewo)! Panie Gospodynie reprezentowały województwo 
pomorskie w finale konkursu dla KGW o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. I zaprezentowały się wspaniale!
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Co pokazały nasze kociewskie „Modra-
ki”? Mówiąc krótko – pokazały Pomorskie 
i nasze Kociewie z jak najlepszej strony. 
Stół weselny wzbudzał zachwyt już samą 
prezentacją, na którą wiele osób od razu 
zwracało uwagę. Modrakowa zastawa, 
lawendowe bukieciki i sakiewki, piękne 
haftowane obrusy i serwety. Prezentacja 
była imponująca, a jedzenie – wyśmie-
nite! Prawdziwą furorę zrobiły zwłaszcza 
ruchanki z fjutem, o których mówili tu po 
prostu wszyscy. Wyśmienita była też po-
trawka z kurczaka po kociewsku, swojski 
zylc, gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami 
czy rosół z lanymi kluskami. Do tego słod-
kości – pachnąca, przepyszna drożdżowa 
babka i maleńkie ciasteczka, udekorowane 
płatkami chabrów i maków. Pośród wszyst-
kich tych pyszności najważniejsze miejsce 
zajmował bochen chleba z solą. Gospo-
dynie nie tylko pokazały, jak wspaniale 
potrafią gotować, ale podzieliły się z ko-
misją konkursową również wiedzą i swoją 
miłością do Kociewia. Opowiadały m.in. 
o znaczeniu naszych tradycji i wielkim sza-
cunku do nich, a zrobiły to tak wspaniale 
i żywiołowo, że o Kociewiu i naszym stole 
weselnym zrobiło się szybko głośno. „Od-
wiedzali nas i zajadali się naszymi dania-
mi uczestnicy finału z wielu regionów. No 
a ruchanki z fjutem schodziły jak ciepłe bu-
łeczki! I wszyscy pytali o jedno – co to jest 
ten fjut? Nie mogli uwierzyć, że to syrop 
z buraka!” – wspomina Elżbieta Piórkow-
ska, przewodnicząca KGW Modraki.

ruchanki z FjuTem hiTem!
Nic więc dziwnego, że komisja konkur-

sowa była zachwycona. Kucharz Prezy-
denta RP – członek jury - z uznaniem do-
pytywał nie tylko o słynne ruchanki i fjuta, 

ale i o biały sos do potrawki. Niezwykle 
samczny! A później na kociewskim wese-
lisku pojawiła się Pierwsza Dama Agata 
Kornhauser-Duda. Pani Prezydentowa 
zachwyciła się już pięknym powitaniem 
ze strony Kociewiaków – a powitano ją 

piosenką o miłości do Kociewia, a jakże!
„Jesteśmy szczęśliwi, że Pani Prezyden-

towa powiedziała nam tak wiele ciepłych 
słów i doceniła naszą pracę i nasze stara-
nia. Zauważyła nawet najmniejsze drobia-
zgi – jak choćby oryginalną zastawę czy 

polne kwiaty. Bardzo smakowały jej nasze 
ruchanki z fjutem i potrawka kociewska. 
Z zaciekawieniem obejrzała naszą skrzynię 
z wianem i spróbowała swoich sił na bur-
czybasie. Dopytywała o nasze działania, 
o nasz region. To było przemiłe spotkanie, 

jesteśmy bardzo szczęśliwe, że mogłyśmy 
pokazać nasze Kociewie… ” – wspomina 
Elżbieta Piórkowska. Gospodynie ofiaro-
wały Małżonce Prezydenta bukiet kociew-
skich, polnych kwiatów i nalewkę z płat-
ków dzikiej róży oraz ciasteczka z płatkami 
chabrów, którymi Pani Prezydentowa tak 
się zachwycała.

kociewskie czePsiny
W drugiej części finału „Modraki” za-

prezentowały inscenizację pn. „Czepsiny”. 
Był i wionek lewandowy, były maszki, były 
przyśpiewki i tańce, a na koniec na głowie 
panny młodej pojawił się czepek. Znak, iż 
to już nie panna, a mężatka!

Po części konkursowej „Modraki” wzię-
ły udział w warsztatach tanecznych po-
prowadzonych przez zespół Mazowsze, 
a kulminacyjnym punktem wydarzenia 
był przepiękny występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Mazowsze.

Modraki wróciły do domu pełne wrażeń. 
Wszyscy im tu mocno kibicowali i trzyma-
li kciuki, nie kryjąc dumy i radości. „ Dzię-
kujemy wszystkim, którzy nas wspierali 
i pomogli w przygotowaniu się do finału 
konkursu. Była to dla nas wielka radość 
i zaszczyt reprezentować Pomorskie, Kocie-
wie i Gminę Zblewo przed całą Polską. Była 
to również wspaniała przygoda i lekcja, bo 
mogliśmy poznać i zobaczyć najpiękniejsze 
zwyczaje oraz tradycje innych regionów. 
A spotkanie z Panią Prezydentową i Ma-
zowszem było wręcz niezapomniane! Dzię-
kuję także moim kochanym „Modrakom” 
i naszym Przyjaciołom, bo daliśmy z siebie 
wszystko” – nie kryje E.Piórkowska.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręcze-
nie nagród zaplanowane jest na wrzesień 
w Pałacu Prezydenckim.
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Stowarzyszenie Starogardzkie Brac-
two Rycerskie, Szlachetna Paczka Rejon 
Starogard Gdański oraz Biuro Rachun-
kowe RK Roma Kamrowska to laureaci 
Wierzyczanek 2020. Wybrani zostali 
spośród 12 nominowanych do nagród 
prezydenta miasta w kategoriach kultu-
ra, inicjatywy społeczne i gospodarka. 
Honorowe Wierzyczanki 2020 trafiły do 
Kociewskiego Centrum Zdrowia i Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Staro-
gardzie Gdańskim.

Po raz pierwszy w historii uroczysta 
gala wręczenia Wierzyczanek odbyła się 
w połowie roku, a nie – jak to zwykle 
było – na początku roku. Wydarzenia nie 
można było zorganizować w tradycyjnie 
przyjętym terminie, czyli 29 stycznia, 
kiedy obchodzimy rocznicę powrotu Sta-
rogardu do Państwa Polskiego, ze wzglę-
du na pandemię. 

– Już od 22 lat Wierzyczanka jest wśród 
aktywnych starogardzian nagrodą pożą-
daną i wyjątkową - – mówił prezydent 
Starogardu Janusz Stankowiak. - Przyzna-
wana jest bowiem ludziom wyjątkowym, 
lokalnym bohaterom, dzięki którym nasze 
miasto może zmieniać się na lepsze. 

Kandydatów do Wierzyczanek zgłaszali 
mieszkańcy. Nominacje przyznały ze-

społy nominujące. Głosowanie nad zwy-
cięzcami było tajne, a ostateczny wynik 
zatwierdził sam nagradzający, czyli pre-
zydent miasta.

kulTura
Do Wierzyczanek 2020 w kategorii kul-

tura nominowane było Stowarzyszenie 
Starogardzkie Bractwo Rycerskie, Jennifer 
Schroeder oraz Anna Sakowicz. Nagroda 
trafiła do Starogardzkiego Bractwa Rycer-
skiego za rozpowszechnianie kultury śre-
dniowiecza poprzez pełne pasji odtwarza-
nie historii i zwyczajów wieków średnich. 
Statuetkę odebrał Mistrz Bractwa Jarosław 
Makiła. – Ta nagroda jest ukoronowaniem 
naszej 25-letniej działalności. W zeszłym 
roku obchodziliśmy ćwierćwiecze istnie-
nia. Jestem w bractwie już bardzo długo 
i z pełną odpowiedzialnością mogę po-
wiedzieć, że od początku działalności ro-
bimy wszystko, by ludziom żyło się lepiej. 
Jestem wdzięczny za to ogromne wyróż-
nienie – dziękował.

inicjaTywy sPołeczne
Do nagrody w kategorii inicjatywy 

społeczne zespoły nominujące wskazały 
Stowarzyszenie Moto Kociewie Stg, Szla-
chetną Paczkę Rejon Starogard Gdań-

ski, Martę Wachowską, Martę Wielgosz 
i Roberta Czernigę. Wierzyczanka po-
wędrowała do starogardzkiego oddziału 
Szlachetnej Paczki. – Bardzo się cieszę, 
że mogę przyjąć dzisiaj Wierzyczankę. Ta 
nagroda jest dla wszystkich naszych wo-
lontariuszy, tzw. Super W. Jedna z takich 
osób, Marta Wachowska stoi tutaj jako 
nominowana do nagrody za indywidual-
ne działania. To chyba najlepiej pokazuje 
jakich ludzi gromadzi Szlachetna Paczka 
– odbierając nagrodę mówił lider zespo-
łu Michał Hinc.

gosPodarka
Nominowane do Wierzyczanek 2020 

w kategorii gospodarka były Biuro Ra-
chunkowe RK Roma Kamrowska, Auto 
Naprawa Pomoc Drogowa Henryk Zdro-
jewski, Firma Handlowa „MARCZES” 
Maria Teresa Etmańska, a także ASIST 
sp. z o.o. Nagrodę otrzymało Biuro Ra-
chunkowe RK Roma Kamrowska. – Rok 
2020 był dla wszystkich działających 
w gospodarce wyjątkowo trudny. Nam 
jednak pandemia chyba sprzyjała. Po raz 
kolejny przekonałam się jak bardzo mogę 
liczyć na mój zespół. To dzięki niemu 
dzisiaj stoję na tej scenie. Bez wątpienia 
przyczynił się do tego także mój mąż oraz 

synowie, którzy pozwalają mi tak bardzo 
poświęcać się pracy – powiedziała wła-
ścicielka firmy Roma Kamrowska.

nagrody honorowe
Prezydent Janusz Stankowiak przyznał 

też dwie Nagrody Honorowe. Za pełną 
zaangażowania działalność na rzecz rato-
wania ludzkiego zdrowia i życia w czasie 
pandemii COVID-19 otrzymało ją Ko-
ciewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. A za 
wyraźny wkład w wychowanie młodego 
pokolenia starogardzian w duchu przy-
jaźni i braterstwa Hufiec Związku Harcer-
stwa Polskiego Starogard Gdański.

– Serdecznie dziękuję za tak wyjątkową 
nagrodę. Oznacza ona, że w tym trudnym 
pandemicznym czasie zdaliśmy egzamin, 
a nasza trudna praca została dostrzeżona 
i doceniona – mówiła rzecznik Kociew-
skiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Sylwia 
Neubauer-Borzyszkowska. 

– Dziękuję bardzo za wyróżnienie nas 
akurat w roku 100-lecia harcerstwa na 
ziemi starogardzkiej. Dziękuję również 
wszystkim harcerzom, tym młodszym 
i starszym, druhnom i druhom oraz 
moim współpracownikom, dzięki któ-

rym udaje nam się pokonywać wszelkie 
trudności i iść do przodu – wyraziła 
wdzięczność komendant Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański 
Angelika Siemieńska.  

wyjąTkowa gala
Galę wręczenia nagród prezydenta 

miasta tradycyjnie już poprowadził Sła-
womir Siezieniewski. Jak zwykle była 
barwna, wzruszające i pełna emocji. 
Uświetnił ją występ duetu Magda Beu-
cher (sopran) oraz David Beucher (te-
nor). To jedno z najbardziej znanych 
operowych małżeństw koncertujące na 
całym świecie pod batutą znakomitych 
dyrygentów. Artyści mają w swoim do-
robku wiele znakomitych ról operowych, 
kilka wspólnych płyt oraz trasę koncerto-
wą po Chinach i Kanadzie.

Duetowi na scenie towarzyszył kwar-
tet smyczkowy. Wspólnie wykonali re-
cital pod nazwą „Romantyczny wieczór 
z operą” złożony z najpiękniejszych arii 
oraz duetów operowych i operetkowych, 
pieśni włoskich, a także największych 
przebojów musicalowych.

/opr. raf/

Bohaterowie, osobowości i tradyc je
STAROGARD GDAŃSKI | Wierzyczanki 2020 – czyli coroczne nagrody prezydenta miasta – zostały przyznane. Poznaliśmy nazwiska laureatów.
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wakacje To nie czas na nudę, czyli gorące laTo wyPełnione aTrakcjami!
sTarogard gdaŃski | Przed nami akcja „lato w mieście”, która - chociaż w części także online - w dużej mierze pozwoli uczniom na relaks podczas rozpoczynających się właśnie wakacji.

Już od 28 czerwca na zajęcia 
zaprasza Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Odbędą się one w formie 
półkolonii dla dzieci i młodzieży 
w wieku 7 – 15 lat. W programie 
zajęcia sportowe, edukacyjne, 
spotkania z ciekawymi osobami, 
warsztaty manualne, gry i zabawy 
w terenie, kino, ściana wspinacz-
kowa, wyjazdy nad wodę oraz 
wycieczki. Zajęcia przewidziane 
są od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00 – 13:00. Zapisy 
w biurze OSiR – ul. Olimpijczyków 
Starogardzkich 1. Liczba miejsc 
ograniczona. Więcej informacji 
na stronie internetowej www.osir.
com.pl i pod nr tel. 533 236 148.
Starogardzkie Centrum Kultury 
atrakcje dla młodych miesz-
kańców miasta przygotowało 
w dniach 2 – 6 sierpnia w godz. 

10:00 – 13:00. W programie 
zajęcia plastyczne, muzyczne, 
taneczne, wyjście na plac zabaw, 
wycieczka do Grodziska Owidz, 
wycieczka do Gniewa, projekcja 
bajek, gry, konkursy oraz karaoke. 
Więcej informacji na stronie www.
sck.art.pl
Miejska Biblioteka Publiczna 
przez całe wakacje będzie publi-
kowała na stronie internetowej 
https://mbpstarogard.pl/i na 
Facebooku https://www.facebo-
ok.com/mbpstarogard propo-
zycje książek do wypożyczenia, 
zadania dla dzieci i ciekawostki 
o tematyce: domowe zwierzaki, 
na tropie przygody, pogoda na 
czytanie, Dzień Czerwonego 
Kapturka, w gospodarstwie, 
Dzień Kolorowanek, Dzień Mi-
łośników Książek, moje hobby, 

komiksowo, za chwilę szkoła!
Wśród propozycji przygoto-
wanych na całe wakacje przez 
Muzeum Ziemi Kociewskiej 
znalazły się: warsztaty plastyczne 
(kolorowanki, pieczątki, wyklejan-
ki i wycinanki), arteterapia (wyko-
rzystywanie różnego rodzaju form 
sztuki w procesie terapeutycz-
nym oraz rehabilitacyjnym dzieci 
i dorosłych po COVID-19), dział 
archeologii (np. jak żyły dinozau-
ry?, dzień z życia Indiany Jonesa, 
gliniane naczynia z prac arche-
ologicznych, opowieści o burszty-
nie), dział etnografii (poznajemy 
Kociewie, atrakcje turystyczne, 
rodzaje działalności ludowej, co 
dawniej jadano, itd.), dział historii 
(legendy i ciekawostki, ludzie 
zasłużeni, dzieje bractwa kurko-
wego), prezentacja filmów. 

Dodatkowo Muzeum zaprasza na 
zwiedzanie aktualnych wystaw. 
Istnieje możliwość łączenia ze 
sobą poszczególnych atrak-
cji. Warsztaty dla rodzin będą 
organizowane głównie w soboty. 
Konieczna wcześniejsza rezerwa-
cja terminów pod nr tel. 58 56 246 
75. Więcej informacji na stronie 
muzeumstarogard.pl. 
Świetlica Osiedlowego Domu 
Kultury przy al. Wojska Polskie-
go zaprasza dzieci na zajęcia 
plastyczne z elementami artete-
rapii, zapisy na stronie www.odk.
smkociewie.com.pl, a w od 6 lipca 
we wtorki i czwartki na lipcowe 
rękodzieło, czyli zajęcia z ręczne-
go szycia filcu i zajęcia plastycz-
ne Zapisy od 28 czerwca pod nr 
tel. 58 56 33 177.
/raf/



W dniu 7 czerwca kwietnia 
zebrało się grono pracowników 
młodocianych STEICO i ich 
opiekunów, chcących wziąć udział 
w akcji sprzątania Czarnej Wody! 
Pogoda zdecydowanie sprzyjała, było 
ciepło i słonecznie, co  zachęcało do 
pracy i wprawiało w dobry humor. 
Uczniowie posprzątali tereny zielone 
z zalegających odpadów. To był 
piękny i bardzo pracowity dzień, 
który zakończył się wspólnym 
grillowaniem.
W kolejnym tygodniu 
zaangażowaliśmy się w poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Czarnej Wody. Podczas zajęć 

praktycznych pracownicy 
młodociani wspólnie z opiekunami 
zmontowali, a następnie w dniu 15 
czerwca 2021 zainstalowali barierki 
nad przepustem przy chodniku 
prowadzącym do stacji PKP.
Dziękujemy uczestnikom 
i oczywiście zapraszamy wszystkich 
do udziału w kolejnych akcjach!
 
Jednocześnie w związku ze 
zbliżającą się przerwą wakacyjną 
dziękujemy za wspólny rok nauki,  
pełen zaangażowania i gratulujemy 
osiągniętych wyników w nauce!
Wszystkim życzymy udanych 
i bezpiecznych wakacji!

STEICO Środa, 23 czerwca 20218

uczniowie steico
– jesteśmy z was dumni!
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Przed nami wakacje, sezon urlopowy, ludzie będą 
wyjeżdżać, turyści przyjeżdżać, a jednak sporo lu-
dzi nie chce się szczepić.

Rzeczywiście, ale to błąd. Szczepienie przed wa-
kacjami to najlepsze co możemy zrobić. W sezonie 
letnim będziemy przebywać w większych skupiskach 
ludzi, będziemy bardziej aktywni, a to zwiększa ryzy-
ko zakażenia. Będziemy podróżować w rejony, gdzie 
zachorowań może być więcej, gdzie jest mniej osób 
zaszczepionych, a odporność jest na niższym pozio-
mie. Dlatego planując wyjazd bezwzględnie powinni-
śmy się zaszczepić. 

Czy w przeciwnym razie czeka nas wzrost zakażeń 
w czasie wakacji?

Może się tak zdarzyć. W czasie wakacji 2020 napływ 
turystów do naszego województwa z rejonów w któ-
rych zakażeń było bardzo dużo spowodował, że od 
połowy lipca do połowy września notowaliśmy wzrost 

zachorowań. Dziś spora część społeczeństwa miała 
kontakt z wirusem i mamy szczepienia, niemniej po-
winniśmy się chronić przed tym co może spotkać nas  
w związku z podróżami. Obawiamy się też nowych 
mutacji koronawirusa, które będą wpływać na dalszy 
przebieg epidemii. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko 
za siebie ale i za innych. 

No właśnie, praca sezonowa to też większy kon-
takt z ludźmi. 

W przypadku działalności sezonowej, jak choćby 
usługi gastronomiczne kontakt z wieloma osoba-
mi, to ogromne pole dla transmisji wirusa. Dlatego 
bezwzględnie należy się zaszczepić. Cały czas trzeba 
pamiętać też o częstym myciu i dezynfekcji rąk. To 
optymalne zabezpieczenie przed zakażeniem i prze-
noszeniem wirusa.

Sporo osób rezygnuje ze szczepień, bo boją się po-
wikłań. Czy jest się czego obawiać?

Obecnie przekroczyliśmy już w Polsce 20 mln 
wykonanych szczepień. Liczba zgłoszonych reakcji 
niepożądanych to zaledwie 0,05 procent z tych 20 

mln i w większości miały one łagodny charakter. To 
najlepszy dowód na to, że szczepionki są bezpieczne. 
Proszę pamiętać też, że przed podaniem zastrzyku 
zawsze dokonuje się kwalifikacji do szczepień. Cho-
dzi o ustalenie przeciwskazań czy odroczenie szcze-
pienia, gdyby stan zdrowia mógł mieć wpływ na jego 
bezpieczny przebieg. 

Niektórzy z kolei rezygnują z drugiej dawki, bo 
uważają, że jedna wystarczy…

To jest kompletnie niezrozumiałe. Dopiero druga 
dawka daje nam szanse na wytworzenie pełnej odpor-
ności. Nie kombinujmy, nie słuchajmy teorii wyssa-
nych z palca, które straszą konsekwencjami zaszcze-
pienia się. Jest wiele osób, które zmieniły zdanie o 180 
stopni po tym jak same zachorowały na COVID-19 
i doświadczyły dramatycznego przebiegu. Dziś są po 
szczepieniu i zachęcają do niego innych. 

Co ze szczepieniami dzieci i młodzieży?
Szczepienia dla 16-17 latków są już dostępne od 

pewnego czasu, w czerwcu rząd dopuścił możliwość 
szczepień dla dzieci w wieku 12-16 lat. Dla ochrony 

zbiorowej zabezpieczenie najmłodszych przed wa-
kacyjnymi wyjazdami, ale przede wszystkim przed 
powrotem do szkół jest bardzo ważne.  Od tego jak 
w najbliższych tygodniach będą przebiegać szczepie-
nia przeciw COVID-19 będzie zależeć w jakim stop-
niu spotkają nas kolejne fale zakażeń. 

(DK)

Sezon na szczepienia: o czym powinniśmy 
pamiętać przed wakacjami
Rozmowa z Tomaszem Augustyniakiem, zastępcą 
dyrektora Departamentu Zdrowia w UMWP
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Bałtyk w niebezpieczeństwie!
―  Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli apel do władz Unii Europejskiej 

oraz polskiego rządu w sprawie zagrożenia dla wód Morza Bałtyckiego, jakim jest 
zatopiona broń chemiczna z czasów II wojny światowej.  ―

Informacje o aktualnej sytuacji 
związanej z zatopioną bronią che-
miczną, jak i z wrakami statków, 
w których znajdują się dziesiątki 
ton produktów ropopochodnych, 
przedstawili radnym zaproszeni 
na sesję przedstawiciele Fundacji 
Mare. Zajmuje się ona monitoro-
waniem zanieczyszczeń Morza 
Bałtyckiego. W polskiej strefie Bał-
tyku znajduje się około 400 wra-
ków, z tego 100 na wodach Zatoki 
Gdańskiej. Dwa są szczególnie 
niebezpieczne.
– A czas bardzo niekorzystnie 
wpływa na ich stan. Postępuje ko-
rozja, uwalniane są szkodliwe sub-
stancje – podkreślał dr Benedykt 
Hac z Fundacji Mare, długoletni 
pracownik Instytutu Morskiego.
Problemem jest też zalegająca 
na dnie mórz amunicja i bojo-
we środki trujące, których po II 
wojnie światowej pozbywały się 
zwycięskie mocarstwa. W Bałtyku 
broń była zatapiana między inny-
mi w Głębi Bornholmskiej oraz na 
niewielkim obszarze Zatoki Gdań-
skiej. Łącznie w Bałtyku może być 
nawet 60 tys. ton zatopionej broni 
konwencjonalnej i chemicznej.
Na wodach Zatoki Gdańskiej 
i Puckiej dwa wraki są szczególnie 
niebezpieczne. To „S/S Stuttgart” 
oraz „T/S Franken”. „Stuttgart” to 

przedwojenny statek pasażerski 
zamieniony później na szpital. 
Zatopiony został w wyniku amery-
kańskiego nalotu na Gdynię. We 
wraku, który leży praktycznie na 
redzie gdyńskiego portu, zostało 
około 1000 ton paliwa, które wciąż 
wycieka – znajduje się już nie tyl-
ko w zbiornikach, ale i zalega na 
dnie morza. Obszar skażony to już 
co najmniej 41,5 ha. W próbkach 
pobranych z okolic wraku znale-

ziono związki arszeniku, niklu, rtę-
ci i wiele innych niebezpiecznych 
substancji. Z kolei tankowiec „T/S 
Franken” znajduje się w odległo-
ści kilku mil morskich od Półwyspu 
Helskiego. Statek miał ponad 170 
metrów długości. Część zbior-
ników jest rozszczelniona, może 
w nich być ok. 1000 ton paliwa. 
Dodatkowo ułożenie wraku spra-
wia, że może on się wkrótce prze-
łamać. Niekontrolowany wyciek 

mógłby zanieczyścić obszar od 
Helu aż po Mierzeję Wiślaną. 
Jak zatem walczyć z zagrożeniem? 
Koszt usunięcia paliwa z wraków 
jest wysoki, ale i tak o setki milio-
nów niższy, niż zwalczanie skut-
ków wycieków. Kto jednak ma to 
finansować: rządy, ubezpieczycie-
le czy właściciele statków? 
– Niestety, przykro to mówić, 
ale od lat, żaden rząd nie po-
dął zdecydowanych działań, aby 

rozwiązać problem – zaznaczył 
Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.
Samorząd województwa wielokrot-
nie apelował do różnych instytucji 
zarówno krajowych, jak i zagra-
nicznych o działanie.
W przyjętym przez radnych apelu 
autorzy pisma zwracają uwagę na 
kolejne problemy: „Ryzyko może 
nieść spodziewana w najbliższych 
latach intensyfikacja wykorzysta-
nia polskich obszarów morskich 
na potrzeby budowy farm wiatro-
wych i towarzyszącej im infrastruk-
tury przesyłowej. Z tego względu 
wzywamy do podjęcia realnych 
działań na obszarze Bałtyku, któ-
re ograniczą niebezpieczeństwo 
grożące ludziom i środowisku 
naturalnemu ze strony zatopionej 
broni chemicznej i wraków ze 
zbiornikami wypełnionymi trują-
cymi materiałami”.
Sejmik województwa poparł także, 
przyjętą w kwietniu 2021 r. Rezo-
lucję Parlamentu Europejskiego 
w sprawie pozostałości chemicz-
nych w Morzu Bałtyckim. W apelu 
przywołano również stanowisko 
Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot w sprawie zapew-
nienia bezpieczeństwa ekologicz-
nego nadmorskich gmin.
/raf/

Gwałtowny wzrost cen nieruchomości
W ostatnich miesiącach w Trójmieście 
i okolicy podrożały szczególnie miesz-
kania i działki, wzrost cen wynosi ok. 
20-25 proc.

Powodów tego jest kilka. Choćby to, że 
dużo mieszkań z tzw. najmu wakacyjne-
go, krótkoterminowego z uwagi m.in. 
na brak turystów, trafiło na rynek najmu 
długoterminowego. 
Przypomnijmy, że w pierwszym okresie 
pandemii rynek wynajmu mieszkań 
bardzo wyhamował. Obecnie jednak 

wszystko powoli wraca do normy. 
Inflacja i niskie oprocentowanie lokat 
bankowych spowodowało większe zain-
teresowanie klientów mieszkaniami na 
inwestycje, a zatem wraz z popytem ich 
ceny bardzo wzrosły.
Niezmienną popularnością wśród klien-
tów od wielu lat cieszą się mieszkania 
w Sopocie. Preferowane są mieszkania 
z miejscem postojowym i w nowszych 
inwestycjach, jest też duże zapotrzebo-
wanie na mieszkania nowe u dewelope-
rów, a także z rynku wtórnego. 

W pierwszym okresie pandemii był 
znacznie gorszy dostęp do kredytów. 
Ale na początku tego roku banki polu-
zowały już zasady ich przyznawania. 
Eksperci podkreślają, że ludzie mają-
cy nieco pieniędzy masowo uciekają 
z oszczędnościami ze śladowo oprocen-
towanych lokat w inwestycje na rynku 
nieruchomości. Wynajmowane mieszka-
nie może na siebie zarabiać, a w razie 
kłopotów finansowych zawsze można je 
sprzedać i załatać w ten sposób dziurę 
w domowym budżecie.

Dużym zainteresowaniem klientów 
cieszą się też domy. Przyczyniła się do 
tego... pandemia koronawirusa. Wiele 
osób było po prostu zmęczonych przy-
musowym siedzeniem w bloku. I posta-
nowili zamieszkać w czymś większym 
- z kawałkiem działki i ogródka, gdzie 
będzie można funkcjonować bardziej 
niezależnie. Efektem tego jest wzrost 
cen domów o ok. 10 proc. Na cenę 
domów spory wpływ ma też wzrost 
cen materiałów budowlanych, działek, 
a także rosnąca inflacja.
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Chcesz rosnąć i rozwijać się?
Dołącz do BCC!

Związek Pracodaw-
ców Business Centre 
Club, prestiżowy 
klub przedsiębior-
ców zrzeszający 
największe firmy 
w Polsce, obchodzi 
w tym roku 30-lecie 
istnienia. Czym 
w rzeczywistości jest 
BCC, jakie ma zna-
czenie dla rozwoju 
przedsiębiorczości 
i czym zajmuje się 
na co dzień wyjaśnia 
Maciej Dobrzyniecki, 
Wiceprezes Business 
Centre Club, Kanc-
lerz Loży Gdańskiej 
BCC. 

Z Marcinem Dudą, prezesem 
Kwidzyńskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego, 
rozmawia Rafał Korbut.

Wszystko wskazuje na to, że 
pandemia ma się wreszcie ku 
końcowi, na co wskazują stale 
zmniejszające się liczby nowych 
zachorowań. Można przypusz-
czać, że jesienią koronawirus 
będzie opanowany – i co dalej?
- Chyba każdy teraz zastanawia się 
właśnie nad tym: „i co dalej?”. Na 
pewno wszyscy leczymy rany po 
pandemii. Pierwsza i najważniej-
sza kwestia nad którą my – czyli 
Kwidzyński Park Przemysłowo-
Technologiczny – się zastanawia-
my, to jakie środki będą dostępne 
i na co je przeznaczymy. Niedawno 
została bowiem uchwalona Stra-
tegia Województwa Pomorskiego, 
teraz czekamy na konkretne 
projekty w ramach Regionalnych 
Programów Strategicznych – czyli 
na ruch Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego, 
który też przecież musi się nieco 
otrząsnąć po tym, co się stało na 
świecie. Gdy poznamy szczegóły, 
zaczniemy  realizować już konkret-
ne programy. 

Początki działalności BCC 
sięgają pierwszych lat wolnej 
przedsiębiorczości w Polsce. Od 
momentu powstania organiza-
cja stała na straży gospodarki 
wolnorynkowej, pomagając 
przedsiębiorcom w budowaniu 
ich firm i wartości dodanej 
polskiego kapitału. 
BCC – czym tak naprawdę jest?
Związek Pracodawców Business 
Centre Club to ogólnopolska, 
największa i najbardziej presti-
żowa organizacja indywidual-
nych przedsiębiorców w kraju.
- Nasza oferta skierowana jest 
do dynamicznych przedsię-
biorców, którzy nie chcą stać 
w miejscu, tylko rozwijać się 
i wyznaczać nowe kierunki do 
dalszego wzrostu z największą 
organizacją indywidualnych 
przedsiębiorców w Polsce, jaką 
jest Business Centre Club – wy-
jaśnia Maciej Dobrzyniecki. - 
Główne przesłanie do polskich 
przedsiębiorców to: jeśli chcesz 
kreować nowe standardy, jeśli 
chcesz się rozwijać – dołącz do 
BCC!
Business Centre Club jest orga-
nizacją ogólnopolską, składającą 
się z lóż regionalnych. Każda 
loża – jak podkreśla Kanclerz 
Dobrzyniecki, „w pewnym sen-
sie żyje własnym życiem”. Jest to 
taki rodzaj struktury, która bu-
duje siłę regionu a jednocześnie 
wzmacnia wewnętrzne relacje 
pomiędzy firmami członkowski-
mi dbając zarazem o właściwe 
relacje z Centralą naszego Klubu 
mieszczącą się w Warszawie. 
Dlaczego Warszawa? To dość 
oczywiste – to właśnie stolica 
stanowi główne centrum życia 
gospodarczego kraju.

- Tam się lobbuje, tam powstają 
projekty ustaw, tam odbywają 
się spotkania z decydentami – 
tłumaczy Kanclerz Loży Gdań-
skiej BCC. - Dodam, że nasza 
organizacja od wielu lat prowadzi 
gabinet cieni: desygnowaliśmy 
spośród naszego grona premiera, 
wicepremierów, ministrów. I ten 
nasz „rząd” zawsze jest w stałym 
kontakcie z aktualnym Rządem. 
W ramach współpracy wymie-
niane są opinie, tezy, recenzo-
wana jest polityka gospodarcza 
i społeczna. Czyli wszystko to, co 
stoi na styku biznesu i szeroko 
rozumianego społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Administracyjnie loże regional-
ne działają na nieco innych 
obszarach, niż wynikałoby to 
z podziału administracyjnego 
Polski. Przykładowo Loża 
Gdańska BCC działa na terenie 
województwa pomorskiego oraz 
powiatu Elbląg w województwie 
warmińsko-mazurskim.
Jeśli chodzi o strukturę we-
wnętrzną, Kanclerz Loży jest 
odpowiedzialny za reprezen-
towanie interesów przedsię-
biorców przed otoczeniem 
okołobiznesowym. Natomiast 
sprawami organizacyjnymi, 
wewnętrznymi, członkowskimi 
zajmuje się Dyrektor Loży. To 
stanowisko w gdańskiej Loży 
zajmuje Katarzyna Dobrzyniec-
ka. Całą strukturę dopełnia Rada 
Loży złożona z przedsiębior-
ców, działających w organizacji 
najdłużej.

Treść całego artykułu można 
przeczytać w najnowszym, 97 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Budowa morskich farm wiatrowych to strate-
giczny kierunek rozwoju polskiej energetyki. 
Współpraca samorządów, pracodawców 
i przedsiębiorców oraz sektora naukowego 
przyniesie korzyści rodzącej się branży, której 
wartość może wynieść 140-160 mld zł. Aby 
stymulować  firmy, które potencjalnie mogą 
tworzyć nową gałąź gospodarki, konieczna 
jest integracja. Przykładem jest Pomorska 
Platforma Rozwoju Morskiej Energety-
ki Wiatrowej na Bałtyku, która powstała 
w 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Rumi 
oraz spółki Rumia Invest Park.
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
pokazuje że, aby sprostać wyzwaniom trans-
formacji, Polska musi przyśpieszyć rozwój 
odnawianych źródeł energii, w tym budowę 
morskich farm wiatrowych. Pomorski region 
powinien stać się filarem rozwoju nowej 
branży, tworząc warunki dla budowy łańcu-
cha dostaw. W tym celu trzeba jednoczyć siły, 
nawiązywać współpracę i wymianę dobrych 
praktyk, tworzyć klastry rozwoju morskich 
farm wiatrowych. Chodzi o rozwój techno-
logii offshore obejmujący m.in. wykształ-
cenie kadr, przygotowanie portów i branży 
stoczniowej oraz szerokiego grona możli-
wych dostawców, którzy mogą uczestniczyć 
w inwestycjach wiatrowych na Bałtyku. 
Województwo pomorskie jest świadome 
wielkiej skali inwestycji, które będą miały 
miejsce na Bałtyku przy budowie morskich 
farm wiatrowych. Inwestycje powinny być 
kołem zamachowym polskiej gospodarki dla 
wielu branż w całym kraju. Jednak z uwagi 
na lokalizację, region pomorski musi przy-
gotować się szczególnie. Tak by, inwestycje 
mogły być prowadzone efektywnie i z ko-
rzyścią dla społeczności lokalnych. W tym 
celu we wrześniu 2020 roku została powo-

łana Pomorska Platforma Rozwoju 
Morskiej Energetyki Wiatrowej na 
Bałtyku. 
- Ponad pół roku temu, dzięki 
inicjatywie Burmistrza Rumi, 
powołaliśmy Pomorską Platformę 
Rozwoju Morskiej Energetyki 
Wiatrowej na Bałtyku, gdyż 
jako województwo pomorskie 
chcemy dobrze przygotować się 
do inwestycji w offshore, które 
w ciągu najbliższych kilkunastu 
lat zmienią naszą energetykę 

– mówi Leszek Bonna, wicemarszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego. - Obszar polskich 
wód terytorialnych okalających pomorskie 
Wybrzeże sprzyja rozwojowi morskich farm 
wiatrowych. Jest oczywiste, iż powstaną tu 
inwestycje typu offshore, którymi już dziś 
są zainteresowane inne państwa bałtyckie 
zgłaszające zainteresowanie m. in. odgry-
waniem funkcji portów instalacyjnych oraz 
serwisowych względem farm wiatrowych 
polskiego wybrzeża. W takiej sytuacji 
należy zintegrować wysiłki sektora biznesu, 
samorządów terytorialnych oraz strony 
rządowej na rzecz zapewnienia gotowości 
polskiej strony dla aktywnego uczestnictwa 
w wyżej wymienionym procesie. Dotychcza-
sowe funkcjonowanie Platformy uzmysło-
wiło wielu sygnatariuszom jak ważna jest 
współpraca i otwartość. Jednym z kluczo-
wych wyzwań jest przygotowanie rynku 
pracy - począwszy od edukacji szkolnej po 
specjalistyczne kursy. Dla realizacji tego celu 
potrzebne są konkretne projekty, które jako 
samorząd regionalny wspieramy - jednym 
z kluczowych jest budowa Pomorskiego 
Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki 
Wiatrowej w Rumi – dodaje wicemarszałek. 
Powołana w ubiegłym roku Platforma reali-
zuje misję  budowy świadomości związanej 
z wyzwaniami i przygotowaniem szeregu 
podmiotów, które będą miały szanse wejść 
do łańcucha dostaw. Jest miejscem szkoleń 
i budowania relacji pomiędzy firmami reali-
zującymi inwestycje. 

Więcej na ten temat - w Expressie Biznesu!

Będziemy wspierać 
przedsiębiorców

BiZnes

Branża warta miliardy 
rozwija się w Rumi!

Jakie są plany rozwoju infrastruktury 
elektroenergetycznej? Co Pomorze 
może zyskać na rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej i jakie inwesty-
cje są niezbędne? A także o zagro-
żeniach, jakie niesie zatopiona 
w Bałtyku broń chemiczna z czasów 
II wojny światowej. To tylko kilka 
spraw, jakie zostały poruszone na 
wirtualnym spotkaniu uczest-
ników Pomorskiej Platformy 

Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Spotkanie było okazją do krótkiego 
podsumowania prawie 10 miesięcy istnienia Platformy.

Farmy wiatrowe na Bałtyku

W Rumi powstanie Pomorskie Centrum 
Kompetencji Morskiej energetyki 
Wiatrowej.
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W dokumencie zawarto warunki, którym 
powinna odpowiadać inwestycja, a wśród 
nich rozwiązanie umożliwiające realizację 
połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę 
Logistyczną, Rumię i Wejherowo. Realiza-
cja tej inwestycji jest niezbędna z uwagi na 
dynamiczny rozwój północnej części woje-
wództwa pomorskiego.
To kolejny ważny krok w kierunku uruchomie-
nia kolei na północ Gdyni, a także dalsze-
go rozwoju gdyńskiego portu i sąsiednich 
gmin. W środę 19 maja, w sali Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Gdyni, odbyło się podpi-
sanie porozumienia w sprawie docelowego 
przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej. 
W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni 
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia Maciej 
Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia Jacek Sadaj, zastępca wójta gminy 
Kosakowo Marcin Kopitzki oraz burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny.
Północna Kolej Aglomeracyjna będzie miała 
strategiczne znaczenie dla rozwoju północ-
nej części województwa pomorskiego. Jej 
budowa jest niezbędna z kilku powodów. 
Chodzi m.in. o dynamiczny wzrost inwesty-
cji mieszkaniowych realizowanych w Rumi 
i Kosakowie, a także o plany rozwojowe 
Portu Gdynia i jego Doliny Logistycznej 
z zapleczem w gminie Kosakowo. Inwestycja 
oznacza też rozwój samej Gdyni.
W podpisanym dokumencie zawarto priory-
tetowe kierunki i warunki, którym powinna 
odpowiadać inwestycja. Wszystkie ustalenia 
przekazano wcześniej firmie Multiconsult Pol-
ska, która na zlecenie PKP PLK przygotowu-
je dokumentację przygotowawczą projektu 
„Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdy-
ni i Gminy Kosakowo w system kolei aglome-
racyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. 
Będzie ona podstawą do późniejszych prac 
nad projektem budowlanym i modernizacją 
linii. Wybrana koncepcja powinna zapew-
niać możliwie jak najłatwiejszą dostępność 

do przystanków oraz umożliwiać korzystanie 
z kolei jak największej liczbie pasażerów. To 
ważne dlatego, że obecnie wiele osób znacz-
nie częściej wybiera podróż samochodem, 
a nie transportem publicznym.
Północna Kolej Aglomeracyjna ma w dużej 
mierze korzystać z już istniejącej infrastruktu-
ry w celu połączenia centrum Gdyni i dziel-
nic północnych. Dzięki niej poprawi się ko-
munikacja dla mieszkańców między innymi 
Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów, 
ale też sąsiedniego Kosakowa czy Rumi.
– Toczymy batalię o to, by do północnych 
dzielnic Gdyni, a także do Rumi i Kosakowa, 
doprowadzić kolej, by mieszkańcy mogli 
korzystać z tego bardzo wygodnego środ-
ka transportu – podkreśla Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni. – To porozumienie 
stanowi uzgodnienie wspólnego stanowiska 
o przebiegu przyszłej kolei. To bardzo waż-
ne, aby w pracach nad koncepcją i przebie-
giem uwzględnić interesy wszystkich uczest-
ników. Chcemy, aby efekt finalny, w postaci 
strumienia pasażerów korzystających każde-
go dnia z tej kolei, był jak najwyższy. Jed-
nocześnie chcemy uniknąć komplikacji dla 

obszarów rozwojowych, np. portu oraz na-
szych gmin i miast – dodaje.
Jeden z priorytetowych warunków to połą-
czenie centrum Gdyni nową linią kolejową 
z Oksywiem. Ma ona prowadzić przez stację 
Gdynia Port i obsłużyć zachodnie tereny por-
towe i stoczniowe, a jednocześnie ominąć in-
frastrukturę międzynarodowej trasy kolejowej 
E65, która prowadzi z północy na południe 
Europy. Zgodnie z założeniami linia nie bę-
dzie kolidować z trasą Drogi Czerwonej, któ-
rą przebieg gdyńscy samorządowcy uzgod-
nili z przedstawicielami Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia w listopadzie 2020 roku. Jed-
nocześnie, jeśli budowa nowej linii kolejowej 
przez stację Gdynia Port zostanie zrealizowa-
na w późniejszym etapie, dopuszcza się, aby 
ruch tymczasowo poprowadzić liniami kolejo-
wymi 202 lub 250 do stacji Gdynia Chylonia 
oraz dalej linią 723. Jednak przebieg trasy 
przez stację Gdynia Chylonia ma mieć cha-
rakter przejściowy lub uzupełniający.
Kolejny warunek priorytetowy zakłada, że 
centrum Gdyni powinno być również po-
łączone z gminą Kosakowo – do zachod-
niej części Mostów, przy czym zachowana 

zostanie możliwość ewentualnego przedłu-
żenia trasy w kierunku Półwyspu Helskiego 
poprzez linię 213.
W treści porozumienia znalazł się też 
zapis, że trasa Północnej Kolei Aglome-
racyjnej powinna omijać tereny Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. wzdłuż Esta-
kady Kwiatkowskiego w Gdyni. Dokument 
zakłada również, że w projekcie inwestycji 
nie znajdą się rozwiązania, które ograniczą 
działalność Portu Gdynia.
– To efekt wielomiesięcznych prac, w wyni-
ku których uzgodniliśmy wariant przebiegu 
kolei, która obsługiwałaby północne części 
Gdyni. Dla nas ważne jest ominięcie terenów 
portowych, niezwykle cennych, bo nielicz-
nych. Mówię tu przede wszystkim o placach 
składowych, które chcemy zachować. Chce-
my, by jak najlepiej służyły portowi – mówi 
Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia. – Jako port mamy też świa-
domość, że generujemy dodatkowy ruch na 
ulicach miasta, dlatego będziemy wspierać 
rozwiązania pozwalające go zmniejszać. Ko-
lej jest niewątpliwie przyszłością, to ona jest 
w stanie rozwiązać problemy komunikacyjne 
Gdyni oraz gmin ościennych.
Sygnatariusze zadbali także o zapewnienie 
funkcjonalności, która umożliwi realizację po-
łączeń w kierunku Słupska linią nr 228 przez 
Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo.
– Porozumienie ma gigantyczne znaczenie 
komunikacyjne dla wielu mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego, puckiego oraz Gdy-
ni. Koleją można sprawnie przemieszczać 
się do pracy, a mówimy tutaj o terenach 
Doliny Logistycznej, gdzie rozbudowuje się 
Port Gdynia oraz powstaje wiele nowych 
firm. To docelowo dziesiątki tysięcy miejsc 
pracy. Do tego dochodzi bardzo mocno roz-
budowujące się Kosakowo, gdzie przybywa 
mieszkańców – wyjaśnia Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. – To powoduje, że należy 
odpowiednio zabezpieczyć przebieg linii 
kolejowych, by później etapowo realizować 
te inwestycje. Wypracowany wariant jest za-
równo dobry dla rozwoju gospodarki i prze-
mieszczania się mieszkańców, jak i odcią-
żenia istniejącego układu drogowego. To 
naprawdę optymalny wariant.
/raf/

Północna Kolej aglomeracyjna 
przyszłością regionu?

―  Samorządowcy z Rumi, Gdyni i Kosakowa oraz przedstawiciele Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia podpisali porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei 

Aglomeracyjnej.  ―



Przypomnijmy, że pierwsze, nieofi-
cjalne spotkanie rady odbyło się pod 
koniec lutego tego roku. Wtedy zade-
klarowano intencję i wskazano na po-
trzebę utworzenia tego panelu.
Pierwsze założycielskie posiedzenie 
Pomorskiej Rady Rolniczej otworzył 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.
– Chciałbym wyrazić wielkie zadowo-
lenie, że po naszym pierwszym inau-
guracyjnym spotkaniu , które nie miało 
jeszcze formalnego charakteru, dziś 
możemy spotkać się na pierwszym po-
siedzeniu Pomorskiej Rady Rolnictwa – 
mówił.  – Bardzo nam zależy na tym, 
żeby prowadzić wspólny dialog na temat 
rozwoju obszarów wiejskich i gospodar-
ki rolnej, która jest istotna dla naszego 
województwa. Potrzebujemy takiej part-
nerskiej dyskusji, podczas której będzie-
my rozmawiać o sprawach dotyczących 
rolników, hodowców – wszystkich osób 
, które funkcjonują w rolnictwie i zapew-
niają dużą ilość miejsc prac i którzy roz-
sławiają Pomorze i Polskę na rynkach 
Unii Europejskiej.
Podczas posiedzenia zostało tez omó-
wione podzielenie funduszy europej-
skich w latach 2021-2027. Chodziło 
przede wszystkim o pulę przeznaczo-
ną na rozwój rolnictwa na Pomorzu. 
Marszałek podkreślał, że ważne jest 
dalsze finasowanie rozwoju obszarów 
wiejskich. Chodzi o wspieranie przed-
siębiorstw rolnych, systemów transpor-
towych czy edukacji w zawodach rol-
niczych. Struk zaznaczył, że to będzie 

tematem kolejnych posiedzeń nowo 
utworzonej Pomorskiej Rady Rolniczej.
W skład PRR wchodzi dwadzieścia 
osób, które są przedstawicielami naj-
ważniejszych instytucji  rolniczych z re-
gionu oraz kraju. 
W województwie pomorskim działa 
ponad 60 tys. gospodarstw rolnych. 
Samorząd województwa pomorskiego 
realizuje szereg zadań z zakresu rol-
nictwa i obszarów wiejskich mających 
na celu promocję rolnictwa i żywno-
ści produkowanej w naszym regionie. 
Są to m.in. prowadzenie Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego – Pomorskie, 
organizacja sympozjów rolniczych 
czy finansowanie udziału producen-
tów żywności na największych krajo-
wych targach rolno-spożywczych, czy 

współorganizacja wystaw zwierząt.
– Współfinansujemy Porejestrowe Do-
świadczalnictwo Odmianowe, tak waż-
ne w dzisiejszych czasach postępują-
cych zmian klimatycznych. Staramy się 
wspierać rolników również w trudnych 
sytuacjach, jak na przykład walka z ASF 
– mówi Krzysztof Pałkowski zastępca 
dyrektora Departamentu Środowiska 
i Rolnictwa UMWP.
To właśnie podczas pierwszego po-
siedzenia PRR odbyło się podpisanie 
umowy na Porejestrowe Doświadczal-
nictwo Odmianowe. Dokument z Ja-
rosławem Kapiszką, dyrektorem Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian Cen-
tralnego Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych podpisał marszałek 
Mieczysław Struk.

Samochód – jak na tamte czasy – 
odDokumenty covidowe umożliwia-
jące podróżowanie po krajach Unii 
Europejskiej będą dostępne w for-
mie elektronicznej i papierowej. 
Od 1 czerwca Polska jest w grupie 
państw, które testują używanie cer-
tyfikatów. Poza Polską certyfikaty 
są testowane w Niemczech, Danii, 
Bułgarii Grecji, Chorwacji i Cze-
chach.
Będą trzy rodzaje paszportów. 
Pierwszy to dokument poświadcza-
jący szczepienie za pomocą pre-
paratu zatwierdzonego przez Unię 
Europejską (ważny rok od pełnego 
zaszczepienia). Drugi wykazujący 
negatywny wynik testu na koronawi-
rusa (test PCR, antygenowy ważny 
48 od wykonania), zaś trzecim ma 
być zaświadczenie dla osób, które 
chorowały na COVID-19 i uzyskały 

status ozdrowieńców (ważny 180 
dni). Polska ma mieć dostępną 
aplikację. Od 1 czerwca na inter-
netowym koncie pacjenta wszyscy 
zaszczepieni mogą pobrać lub wy-
drukować dokument poświadcza-
jący szczepienie. Zawiera on imię 
i nazwisko, datę urodzenia, pesel 
pacjenta, datę podania dawek oraz 
numer seryjny preparatu. Doku-
ment jest napisany w języku pol-
skim i angielskim i jest bezpłatny.
Zgodnie z rozporządzeniem pań-
stwa członkowskie powstrzymają 
się od nakładania dodatkowych 
ograniczeń podczas podróży na 
posiadaczy unijnego certyfikatu. 
Chodzi o to, aby osoby mające tzw. 
paszport covidowy, po okazaniu go 
na lotnisku lub na granicy państwa, 
nie musiały odbywać kwarantanny.
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Za Granicę Z paszportem covidowym
― Będą trzy rodzaje paszportów covidowych - certyfikaty 
mają obowiązywać już od 1 lipca. ―

Powołano Pomorską 
Radę Rolniczą
―  Zadaniem rady będzie dyskusja na temat stanu rolnictwa, 
kontakt z organizacjami rolniczymi i wsparcie rolników.  ―

Nagrody dla twórców ludowych czekają. Trwa 
druga edycja konkursu im. J. Chełmowskiego. 

Rzeźby i płaskorzeźby w drewnie, a także 
malarstwo na szkle i płótnie można przesyłać 
na II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Cheł-
mowskiego. Mogą wziąć w nim udział nie tylko 
artyści z województw pomorskiego, ale także 
zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomor-
skiego. Termin przyjmowania prac upływa 30 
czerwca.
Patronem konkursu jest Józef Chełmowski 
(1934-2013) – artysta o rozległych zaintereso-
waniach, który tworzył ręcznie pisane księgi 
z refleksjami filozoficznymi, religijnymi i doty-
czącymi budowy wszechświata. Wykonywał też 
ludowe rzeźby, ogrodowe ule, malował obrazy 
na szkle i płótnie, samodzielnie konstruował 
instrumenty muzyczne.
W konkursie mogą wziąć udział twórcy sztuki 
ludowej z trzech województw: pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskie-
go. Ich prace powinny być wykonane w nastę-
pujących dziedzinach sztuki ludowej: rzeźba 
i płaskorzeźba w drewnie, malarstwo na szkle, 
malarstwo na płótnie.
Każdy uczestnik powinien przedstawić do 
oceny minimum trzy prace, ale nie więcej niż 
sześć. Należy je dostarczyć osobiście lub na-
desłać pocztą w terminie do 30 czerwca 2021 
r. na adres Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie z dopiskiem „II Konkurs Sztuki 
Ludowej im. Józefa Chełmowskiego”.
Wybrane przez jury prace uhonorowane zo-
staną nagrodami finansowymi oraz okoliczno-
ściowymi dyplomami. Dodatkowo, część z nich 
eksponowana będzie na specjalnej wystawie 
pokonkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu 
i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 9 lipca 
2021 r. podczas otwarcia tej wystawy (organi-
zacja tego wydarzenia będzie uzależniona od 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej).
Szczegółowe informacje, w tym regulamin 
konkursu oraz karta zgłoszenia, dostępne 
są na stronie internetowej Muzeum Zachod-
niokaszubskiego w Bytowie. Dodatkowych 
informacji na temat konkursu udziela Jaromir 
Szroeder, kierownik Działu Etnograficznego, 
tel. 59 822 86 15, e-mail: jaromir@muzeumby-
tow.pl.
/raf/
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Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+
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Młodzi adepci Akademii Koszykówki spotkali się na wspól-
nych Otwartych Mistrzostwach Powiatu Starogardzkiego. 
Turniej otworzył Bartosz Sarzało – prezes Gama Akademia 
Koszykówki.
Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów, które podzielone 
zostały na dwie grupy. Najlepsza okazała się drużyna ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
Dla małych koszykarzy udział w takim turnieju to okazja, 
aby sprawdzić swoje umiejętności w meczach sędziowa-
nych. Sport traktują bardziej jak zabawę i aktywny sposób 
na spędzenie wolnego czasu, chociaż dla niektórych to 
spełnienie sportowych marzeń.
Klasyfikacja w grupach: 
A: PSP Nr 1 Starogard Gd.; PSP Nr 2 Starogard Gd.; PSP 
Kokoszkowy; PSP Jabłowo
B: PSP Nr 3 Starogard Gd.; ZKiW Rywałd; PSP Nr 1 Skarsze-
wy; PSP Nr 2 Skarszewy
/raf/

koszykarski Turniej
PowiaT | Podopieczni akademii koszykówki gama 
walczyli o tytuł najlepszej drużyny otwartych mi-
strzostw Powiatu starogardzkiego. 

Najmłodsi zawodnicy mieli 9 lat, a naj-
starszy ponad 60. Choć upał lał się z nie-
ba, emocji nie zabrakło.

Laser-Run łączy bieganie i strzelanie 
w szybkich i dynamicznych wyścigach, 
bieganie odbywa się w rundach 2×400 
metrów, 3×400 metrów, 4×400 metrów 
w tym od dwóch do czterech rund strze-
lania z pistoletu laserowego z odległości 
5 metrów. Zawodnicy muszą trafić do 
celu 5 razy, zanim będą mogli biegać. 
Całkowita liczba trafień dla biegających 
wynosi 10, 15, 20, a całkowity dystans do 

pokonania to 800, 1200 ub 1600 metrów. 
Tak pokrótce wyglądają zasady zawodów, 
które odbyły się w Starogardzie Gdań-
skim już po raz trzeci.

W upalny niedzielny poranek na bo-
isku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 stawiło się prawie 70 miłośników bie-
gania i strzelania. Zawodnicy przybyli 
z Kosakowa, Tczewa, Malborka, Torunia, 
Szczecinka, Gdyni, Lubichowa, Korze-
niowa, Wielkiego Klincza i Nowej Wsi 
Rzecznej. Starogard reprezentowała sil-
na grupa z PSP 1 i Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Ósemka. Uczestników i ki-
biców przywitał prezes klubu Mariusz 
Noetzel. Wszystkim życzył dużo energii 
i pozytywnych emocji podczas sporto-
wej rywalizacji.

Zawodnicy wystartowali w 9 katego-
riach. Najmłodsi uczestnicy mieli po 9 lat, 
najstarszy 60. Mimo lejącego się z nieba 
żaru, wszyscy dobiegli do mety. Liczył się 
hart ducha i wola walki. Tych nikomu nie 
brakowało. Emocje były wielkie, był też 
wielki wysiłek i łzy radości na mecie.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii 
wiekowych zostali:

9-10 lat – Sophia Wyżlic z Gromik Gdy-
ni i Mikołaj Segar z UKS Olimpik Lubi-
chowo

11-12 lat – Oliwia Grabowska z UKS 
„2” Tczew i Maciej Górka z KS Pentathlon 
Szczecinek

13-14 lat – Zuzaanna Trybus z UKS „2” 
Tczew i Patryk Jończyk z SP 40 Gdynia

15-16 lat – Katarzyna Murawska z UKS 
„2” Tczew i Jan Kitowski z SKL Filippides 
Starogard Gd

17-18 lat – Marta Kunz z ULO UMK 
Toruń

W kategorii „Senior” wśród kobiet 
pierwsze miejsce zajęła Anna Nosal z KS 
Pentathlon Szczecinek, a wśród mężczyzn 
Bartosz Jarocki z Korzeniowa.

W kategorii na najwyższym podium 
stanęli Tomasz Grobelny z SKL Filippides 
Starogard Gd i Agnieszka Obrębska -Wy-
żlic z Gromik Gdyni. W kategorii +50 lat 
najlepszy był Andrzej Jończyk z Gromik 
Gdynia , a w kategorii 60+ – Mariusz Tre-
der ze Starogardu Gdańskiego.

Pamiątkowymi medalami nagrodzeni 
zostali wszyscy uczestnicy. Najlepsza trój-
ka w każdej kategorii wiekowej otrzymała 
koszulkę z logo głównego sponsora im-
prezy, a zwycięzca statuetkę.

Nagrody wręczyła Brygida Nowacka – 
przewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji 
i Turystyki Rady Miasta. Na zakończenie za-
wodów Laser Run w Starogardzie Gdańskim 
wśród wszystkich startujących odbyło się 
losowanie nagród rzeczowych, które ufun-
dowały Gmina Miejska Starogard Gdański, 
Starostwo Powiatowe, Biuro Rachunkowe 
Roma Kamrowska, firma PROBE i inni.

Zawody odbyły się pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Starogard Gdański.

/opr. raf/

Bieganie i strzelanie, czyli Laser Run
STAROGARD GDAŃSKI | Po raz trzeci zorganizowano zawody Laser Run. W rywalizacji, która łączą bieganie i strzelanie z pistoletu laserowego, wy-
startowało 67 osób. 

Niedzielny występ podopiecznych trenera 
Sebastiana Jędrzejewskiego na boisku w Pie-
cach można określić tylko w jeden sposób – 
występ doskonały. Od pierwszej minuty licznie 
zgromadzeni tego dnia na trybunach kibicie 
podziwiali ogromną determinację w grze 
czarnowodzian, której długo nie widzieliśmy. 
Stawka meczu w przeciwieństwie do naszych 
rywali ogromnie nas zmotywowała, dodała 

skrzydeł i sprawiła, że graliśmy tak, jak grać 
chcielibyśmy w każdym meczu.

W pierwszej odsłonie spotkania Wda wy-
szła na trzybramkowe prowadzenie, jednak 
pozwoliła zawodnikom Czarnych na zdobycie 
bramki, która dawała im jeszcze promyk na-
dziei na odwrócenie losów spotkania. W 45 
minucie promyk ten zgasł za sprawą jednego 
z zawodników gospodarzy, który otrzymał 

czerwoną kartkę za naruszenie nietykalności 
cielesnej naszego zawodnika.

Po zmianie stron Wda w pełni kontrolowała 
przebieg boiskowych wydarzeń, a owocem tej 
kontroli były kolejne bramki zdobyte przez żół-
to-niebieskich. Wynik mógł być jeszcze bardziej 
okazały ponieważ nie wykorzystaliśmy rzutu 
karnego, jednak nawet pomimo tego faktu oce-
na naszego występu nie może być inna, jak ta 
wspomniana powyżej. Cały zespół bez wątpie-
nia zasłużył na słowa pochwały. Na wyróżnie-
nie z kolei z pewnością zapracowali: Krzysztof 
Sztormowski (3 bramki + asysta) oraz Mateusz 
Wittstock (1 bramka + 2 asysty).

Mamy nadzieję, że punkty zdobyte w Pie-
cach pozwolą nam na realizację głównego celu, 
jakim jest pozostanie w A – klasie. Przed nami 
jeszcze dwa ligowe spotkania, w których posta-
ramy się powiększyć nasz dorobek punktowy 
i ostatecznie przypieczętować utrzymanie.

Skład: Damian Żywicki – Sebastian Ję-
drzejewski, Błażej Tuszkowski, Gracjan 
Gaszkowski, Mateusz Kropidłowski, Patryk 
Gaszkowski, Mateusz Wittstock, Sławomir 
Malinowski, Błażej Birna, Krzysztof Sztor-
mowski, Arek Szczepankiewicz, Przemysław 
Gełdon, Sebastian Ptaszek, Michał Ptaszek, 
Mikołaj Sumionka, Tomasz Werra, Łukasz 
Kłopotek – Główczewski

Bramki: Krzysztof Sztormowski (asysta: Bła-
żej Birna), Krzysztof Sztormowski (Mateusz 
Wittstock), Mateusz Wittstock (błąd przeciw-
nika), Arek Szczepankiewicz (asysta: Krzysz-
tof Sztormowski), Przemysław Gełdon (asysta: 
Mateusz Wittstock), Krzysztof Sztormowski 
(asysta: Arek Szczepankiewicz). 

/opr. raf/

W tym meczu padło aż siedem bramek
CZARNA WODA | Na brak goli w tym meczu kibice nie mogli narzekac. Pewna wygrana w derbach Czarni Piece – KS Wda Czarna Woda 1:6 (1:3).

fot. UM Starogard Gdański

fo
t. 

M
ag

da
le

na
 D

al
ec

ka

fo
t. 

KS
 W

da
 C

za
rn

a 
W

od
a


