
Zlot sZosowych weteranów

Kolejny już raz Starogardzkie Centrum Kultury i Klub Motocy-
kli Dawnych ze Starogardu Gdańskiego zorganizowało „Zlot 
Weteranów Szos – Historia na Kołach”. Spotkanie z fanami 
starej motoryzacji rozpoczęło się o godzinie 12, w sobotę  się 
24 lipca. Za każdym razem spotkania te są okazją do wymia-
ny zaprezentowania wspaniałych pojazdów.
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Scena letnia w Starogardzie 

Pierwszy koncert na Scenie Let-
niej w Parku Nowe Oblicze już 
przeszedł do historii. Uroczystej 
inauguracji nowego obiektu na 
mapie miasta, dokonał prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. Wię-
cej informacji i zdjęć znajdziecie 
w naszym artykule. 
str. 7

TrójmiasTo w czołówce

Województwo Pomorskie jest 
jednym z większych województw 
w Polsce, gdzie pełno wyjątkowych 
miast i miasteczek oraz idyllicz-
nych wiosek. Jest to jednocześnie 
doskonale połączony dostępnymi 
połączeniami komunikacyjnymi 
zresztą kraju.
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Ogólnopolski konkurs w ramach projek-
tu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa 
domów kultury” ogłosiło na początku roku 
Narodowe Centrum Kultury. Celem kon-
kursu było wyposażenie instytucji kultury 
w kompetencje i umiejętności niezbęd-
ne do prowadzenia i dalszego rozwijania 
statutowych działań jednostek w zakresie 
edukacji kulturalnej oraz animowania 
działań kulturalnych poprzez komplekso-
we szkolenia i - związane z nimi - doposa-
żenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań edukacyjnych i animacyjnych on-
line lub w sposób cyfrowy.

Konkurencja była ogromna, bo do kon-
kursu zgłosiło się ponad 1221 instytucji 
kultury z całego kraju. Ostatecznie wyło-
niono 200 placówek, których projekty zo-
stały ocenione najwyżej. Wśród nich jest 
GOK Zblewo. Tak duże zainteresowanie 
wynikało m.in. z faktu, iż nie był tu ko-
nieczny żaden finansowy wkład własny. 
Liczył się dobry pomysł i plan działania, 
nastawiony na rozszerzenie i uatrakcyj-
nienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie 
nowych technologii.

Dlatego, gdy ogłoszono konkurs na kon-
wersję cyfrową domów kultury, zblewski 
Ośrodek od razu zaczął pracę nad projek-

tem. Grant z NCK dawał bowiem możli-
wość prawdziwej, technicznej rewolucji. 
A nowoczesny sprzęt był bardzo potrzeb-
ny. Jak bowiem zgodnie podkreślają Aneta 
Osowska, Agnieszka Galicka i Małgorzata 
Kajut z GOK Zblewo, organizacja działal-
ności kulturalnej w czasie pandemii była 
dużym wyzwaniem. Mimo to GOK zreali-
zował wiele, bardzo ciepło przyjętych przez 
Mieszkańców wydarzeń. Wszyscy pa-
miętamy chociażby koncert live na Dzień 
Kobiet czy koncert majowy z okazji Dnia 
Matki. Działalność on-line była jednak re-
alizowana we współpracy z zewnętrznymi 
wykonawcami, bo zasoby techniczne GO-
K-u były na to zbyt skromne. A to z kolei 
wiązało się z kosztami, co znacznie ogra-
niczało możliwości działania i kolejnych 
projektów. Teraz to się zmieni, bo Gminny 
Ośrodek Kultury w Zblewie z sukcesem 
skorzystał z szansy, jaką daje grant z NCK.

A co to oznacza konkretnie? Zwycięski 
projekt GOK-u nosi nazwę „Kociewska 
kultura w cyfrowym wydaniu. CYFROWE 
ZBLEWO”, a przyznane środki na jego re-
alizacje to ponad 145 tysięcy zł. Dodajmy, 
iż zblewski GOK to jedyna instytucja kul-
tury z terenu naszego powiatu której udało 
się zostać grantobiorcą w tym konkursie.

„Pozyskany przez nas grant pozwoli 
nam na zakup nowoczesnego sprzętu do 
realizacji streamingów, zajęć online i blo-
ków szkoleń dla pracowników. Pozwoli to 
nam osiągnąć trzy ważne cele. Po pierw-
sze aktywizację osób niepełnosprawnych, 
wyjście do nich z nową ofertą programo-
wą. Druga kwestia to szkolenia pracow-
ników oraz uczestników projektu, celem 
podniesienia kwalifikacji oraz poziomu 
prowadzonych projektów i programów. 
Po trzecie, to wzbogacenie oferty progra-
mowej on-line, która pozwoli dotrzeć do 
szerszej publiczności, przy zachowaniu 
najwyższych standardów i najlepszej ja-
kości” – mówi Aneta Osowska, kierow-
nik GOK-u. Jak podkreśla, dzięki zdoby-
tym środkom GOK zyska zupełnie nowe 
możliwości działania. Cieszy zwłaszcza 
modernizacja ośrodkowej techniki. Sala 
widowiskowa zostanie bowiem wyposa-
żona w profesjonalne, sceniczne oświetle-
nie i nagłośnienie. Kupiony zostanie także 
komplet pętli indukcyjnych, co zapewni 
osobom niepełnosprawnym lepszy do-
stęp do treści multimedialnych Ośrodek 
wzbogaci się także w sprzęt do transmisji 
on-line, kamerę do streamingu, kompute-
ry, monitory, nowoczesną drukarkę i inny, 

potrzebny sprzęt. Bardzo atrakcyjnie za-
powiadają się też szkolenia. A skorzysta-
my na tym my wszyscy.

Gratulujemy i czekamy na pierwsze 
efekty tej cyfrowej rewolucji.

Powodzenia!

„Cyfrowe Zblewo”
Gm. Zblewo | Brawo Zblewo! Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie 
– jako jedyna instytucja kultury z terenu naszego powiatu -  zdobył właśnie grant tj. ponad 
145 tysięcy zł na konwersję cyfrową GOK-u! To będzie prawdziwa, techniczna rewolucja.
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Wojewódzkie eliminacje festiwalu zor-
ganizowano w sobotę 24 lipca w Parsz-
czycach w gminie Krokowa. Podobne 
imprezy odbyły się lub są już zaplanowa-
ne w kolejnych województwach. Impreza 
jest prestiżowa i wyjątkowa. Jak podkre-
ślają organizatorzy festiwalu, wydarzenie 
to zostało przygotowane z myślą o tym 
jak ważne jest, aby idąc z duchem czasu 
kultywować lokalną tożsamość i pielę-
gnować tradycje. A Gospodynie wypeł-
niają to przesłanie w sposób wyjątkowy!

W eliminacjach wojewódzkich w Parsz-
czycach wzięło udział Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Zblewa. Panie jak zawsze 
zadbały o piękne stoisko i już tradycyjnie 
postawiły na naturalne, zdrowe, swojskie 
i ekologiczne produkty. Do konkursu 
kulinarnego zgłosiły „miłosną surówkę 
z topinamburu i konopi”. Już sama na-
zwa jest wyjątkowa, a surówka jest rów-
nie fantastyczna. I okazała się strzałem 
w przysłowiową „10”, bo zblewskie Go-
spodynie zdobyły za nią główną nagrodę 
w konkursie kulinarnym i 3 tysiące zł na-
grody. Serdecznie gratulujemy!

Regina Umerska, przewodnicząca KGW 
Zblewo cieszy się z tego sukcesu: „Już 
sam udział w festiwalu był dla nas dużą 

radością. Bardzo lubimy takie spotkania 
z innymi kołami. Cieszę się, że mogły-
śmy pokazać naszą działalność i dziękuję 
wszystkim moim Paniom z koła. To na-
sza wspólna nagroda i nasz wspólny suk-

ces. Jestem też szczęśliwa, iż została do-
ceniona naturalna, zdrowa i ekologiczna 
kuchnia, bo szczególnie w dzisiejszych 
czasach warto zwracać uwagę, aby to, co 
jemy - było po prostu zdrowe. A w czym 

jeszcze – oprócz naturalnych składników 
- tkwi sekret naszej surówki? W tym, że 
została przyrządzona z serca, z prawdzi-
wą miłością… …” – mówi pani Regina. 
Jak udało nam się dowiedzieć, na wyjąt-

kowy smak zwycięskiej sałatki wpływa 
też unikalny ocet z 17 ziół wg receptury 
pani Reginy oraz wyborny, własnoręcz-
nie przygotowany olej konopny, łuskane 
nasiona konopi, a także główki świeżej, 
zielonej konopi i jeszcze kiszone buracz-
ki. Ta sałatka to prawdziwy rarytas!

Teraz przed KGW Zblewo wyjazd do 
Warszawy, na finał festiwalu, który zapla-
nowano na 25 września na PGE Narodo-
wy. Trzymajmy kciuki za Kociewianki! 
A to nie wszystko, co przed naszymi Go-
spodyniami w najbliższym czasie, bo już 
w sierpniu wystąpią one w kolejnej Bi-
twie Kulinarnej, która odbędzie się w na-
szych kociewskich Wirtach. Przypomnij-
my bowiem, iż to właśnie KGW Zblewo 
wygrało VI Regionalną Bitwę Kulinarną 
w Tuchomiu (2019) i jako laureat kon-
kursu otrzymało przywilej organizacji 
kolejnej edycji wydarzenia. A menu, któ-
re dało wówczas naszym Gospodyniom 
zwycięstwo było naprawdę wyjątkowe: 
karbónada z zasmażaną kapustą, potraw-
ka z kury i legumina. W tym roku będzie 
z pewnością równie apetycznie!

Jednym słowem: Gmina Zblewo z tego 
słynie – tu są świetne Gospodynie! Po-
wodzenia!

Wielki sukces KGW Zblewo
Gm. Zblewo | Kolejny sukces Gospodyń z Gminy Zblewo! Tym razem KGW Zblewo zostało laureatem konkursu kulinarnego podczas wojewódzkiego etapu „Festiwalu KGW Polska od kuchni”.
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W tym roku wyjątkowo Zlotowicze usta-
wią swoje pojazdy na parkingu przy Staro-
gardzkim Centrum Kultury oraz na placu 
przy Parku Nowe Oblicze. Zabytkowe auta 
i motocykle  można było podziwiać w mi-
nioną sobotę, 24 lipca br., od godz. 12:00. 
Na odwiedzających czekało mnóstwo 

atrakcji, pomyślano także o najmłodszych, 
którym zorganizowani strefę zabawy.

Nie zabrakło także dobrego rocka, bo-
wiem  na Letniej Scenie SCK wystąpili: 
„Nadmiar”, o którym

można powiedzieć bez żadnej przesady, 
że  to już zespół legenda. W swojej długiej 

bo trwającej ponad ćwierć wieku karierze, 
zagrali tysiąc koncertów, a przemierzając 
kraj wszerz w wzdłuż zespół zaprezento-
wał się setkom tysięcy fanów. Stylistyka 
zespołu zmieniała się na przestrzeni lat. 
Obecnie „Nadmiar” to energetyczny kok-
tajl rock’n rolla w iście amerykańskim 

stylu. Zgrani i charyzmatyczni muzycy 
tworzą klimat, który zapada w pamięć pu-
bliczności nie tylko podczas koncertu, ale 
i na długo po nim.

Koloejnym zospołem, który wystąpił na 
spotkaniu był pochodzący z Bydgoszczy 
„Hekses”. Grupa powstała w 2013 roku, 
grają w stylu Hard&Heavy odnosząc co-
raz większe sukcesy. Muzykę i jej tworze-
nie traktują jako odskocznie od realnego 
świata przy czym dobrze się bawią, lubią 
eksperymentować mieszając ze sobą róż-
ne gatunki. Na początku bieżącego roku 
nagrali drugi krążek pt. „Prywatne pie-
kło”, dostępny na YT a także w wersji fi-
zycznej płyty.

Następnie na scenie pojawił się grający 
muzykę legendarnego Dep Purple „Pur-
ple Drive”.

Zespół Purple Drive & Maria O’furia to 
jedyny w Polsce Deep Purple Tribute Band. 

Grupę tworzy 5 zawodowych muzyków, 
grających na żywo największe przeboje 
znanego na całym świecie zespołu.

Na koniec przyszła kolej na emanujący 
pozytywną energią „Stone Heads”

„Stone Heads” to grupa heavy metalowa 
ze Starogardu Gdańskiego. Ich twórczość 
to mieszanka różnych odmian metalo-
wych brzmień, tak jak charaktery chło-
paków tworzących zespół. Jest energia 
i radość. Tworzą własne kompozycję, któ-
rych autorstwo należy przypisać całemu 
zespołowi. „Stone Heads” odbywa próby 
w Starogardzkim Centrum Kultury.

Partnerem imprezy była Gmina Miejska 
Starogard Gdański. Zlot wsparły : Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych „STA-
RY LAS”, Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „BROKER” oraz Hipermarket 
„Carrefour” Starogard Gd.

Starogard.pl/GA

Zlot szosowych weteranów
Kultura | Starogardzkie Centrum Kultury i Klub Motocykli Dawnych ze Starogardu Gdań-
skiego zorganizowało „XI Zlot Weteranów Szos – Historia na Kołach”. Spotkanie z fanami 
starej motoryzacji rozpoczęło się o godzinie 12, w sobotę  się 24 lipca.

Największy ma ok. półtora metra 
głębokości, pozostałe – jeden 
i pół metra. Dodatkowo dla dzieci 
dostępny jest wodny plac zabaw 
z płytkim brodzikiem i wodnymi 
atrakcjami, jedną małą zjeżdżalnią 
wodną dla najmłodszych i jedną 
dla dzieci w wieku szkolnym. Jest 
miejsce do plażowania i gry w siat-
kówkę plażową. Przed słońcem 
można schronić się pod specjalnie 
ustawionymi na trawie żaglami. 
Można też skorzystać z leżaków. Na 
terenie znajduje się się wybieg dla 
psów. Trzy tory dostosowane są do 
wielkości psa. Dla turystów, którzy 
podróżują kampreami, przewidziano 
parking z dostępem do mediów. 
Miejsc jest na 5 aut.

Parking dla pięciu kamperów z do-
stępem do wszystkich mediów
– To pierwsze takie miejsce na 
Pomorzu i chyba piąte w Polsce, 
gdzie miłośnicy caravaningu mogą 
się zatrzymać i skorzystać z peł-
nego serwisu, czyli mogą wymienić 
tzw. szarą wodę i wyrzucić kasetę 
z toalety oraz podładować akumu-
latory. Taki serwis bardzo zachęca 
do korzystania z tego typu miejsc. 
Jestem przekonany, że ten kom-
pleks na Piekiełkach przyciągnie 
turystów z całej Europy – powiedział 
Sebastian Klauz – naczelny redaktor 
magazynu Polski Caravaning.
Symbolicznym skokiem ratowników, 
którzy na co dzień dbają o bezpie-
czeństwo kpiących się, otwarto let-

nie baseny w Starogardzie Gdańskim
Baseny zostały otwarte 15 lipca br. 
symbolicznym skokiem do wody. 
Wykonało go czterech ratowni-
ków, którzy na co dzień będą dbali 
o bezpieczeństwo kapiących się. 
Sygnał do skoku dał im prezydent 
miasta Janusz Stankowiak, który 
podkreślił, że to dopiero początek 
realizacji procesu zagospodarowa-
nia Piekiełek.
– W przyszłym roku tuż za pło-
tem powstanie naturalny labirynt 
z żywopłotu. Wybudujemy też wielki 
naturalny plac zabaw dla dzieci 
z drewnianymi wiatami, pomostami 
i wieżyczkami. Wszystko po to, aby-
ście drodzy mieszkańcy mogli w tym 
miejscu wypoczywać, relaksować się 
i atrakcyjnie spędzać czas – powie-
dział Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Janusz Stanko-
wiak przekazał mieszkańcom nowy 
obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
W otwarciu basenów uczestniczyło 
wielu gości m.in. poseł na Sejm RP 
Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich. Byli też 
wykonawcy, projektanci, lokalni sa-
morządowcy, radni, a nawet pojawił 
się jeden z najlepszych youtuberów 
caravaningu na świecie — Alan 
Heath z Anglii. Wielu gości wypo-
wiedziało się w relacji na żywo, którą 
na kanałach You Tube i facebook po-
prowadziła Monika Kiełpin z Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji oraz Grzegorz 
Kochański z Radia Starogard.
Poseł na Sejm RP Kazimierz Smo-
liński zaznaczył, że jeśli chodzi 
o rządowe wsparcie to Starogard 
może liczyć na pomoc przy realiza-
cji kolejnego etapu tej fantastycznej 
inwestycji. Pogratulował władzom 
miasta pomysłu i jego realizacji, 
a mieszkańcom – obiektu, z dobro-
dziejstwa którego mogą od dzisiaj 
korzystać codziennie.
Od lewej: prezydent miasta Janusz 
Stankowiak, wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich i poseł na sejm 
RP Kazimierz Smoliński podczas 
otwarcia kompleksu basenów let-
nich na Piekiełkach w Starogardzie 
Gdańskim.
– Takie inwestycje przynoszą satys-
fakcję, również nam jako samorzą-
dowi wojewódzkiemu, bo udzielając 
dofinansowania Miastu, mamy swój 
„wkład” w realizację tego zadania 
– powiedział Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich. Podkreślił, że cieszy 
go, że mieszkańcy już w tym roku 
mogą korzystać z tych basenów.
Prezydent podziękował posłowi 
i wojewodzie za wsparcie inwesty-
cji, za docenienie projektu i udzie-
lenie Miastu dofinansowania. 
Zanim jednak oficjalnie otworzył 
obiekt, baseny poświęcił ksiądz 
dziekan Józef Pick.
Otwarciu towarzyszyło wiele atrak-

cji. Była muzyka, konkursy, pokaz 
letnich drinków, tańce, i gimnasty-
ka. Jednak to woda w basenach 
sprawiła najwięcej przyjemności 
w ten upalny dzień.
Błażej ze Starogardu Gdańskiego
– Czekałem na te baseny. Upały 
w mieście są bardzo dokuczli-
we, a tutaj naprawdę można się 
ochłodzić. Woda jest przyjemna, 
ciepła, relaksującą. Koszt biletu 
niewielki zwłaszcza, że można 
się kąpać cały dzień. Obiekt robi 
wrażenie, a zwłaszcza wybieg dla 
psów – fantastyczny i na pewno 
będę tu przychodził – powiedział 
Błażej mieszkaniec Starogardu 
Gdańskiego.
Baseny wybudowała firma ROKA 
Budownictwo ze Starogardu 
Gdańskiego. Zaprojektowała je 
spółka Agraria, działająca pod marką 
Agrapool Consulting. Koszt ich bu-
dowy wyniósł ok. 7,3 mln zł. Miasto 
z własnego budżetu sfinansowało 
ok. 73% kosztów, bowiem projekt 
docenił rząd, udzielając inwestycji 
dofinansowania w kwocie 2 mln zł 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Baseny są czynne od poniedziałku 
do niedzieli od godz. 10:00 do 18:00. 
Wstęp na baseny jest odpłatny 
zgodnie z cennikiem, który dostęp-
ny jest na stronie zarządcy obiektu 
https://osir.com.pl/baseny/
UM

Otwarte baseny na Piekiełkach w starOgardzie gdańskim
starOgard | Od 15 lipca mieszkańcy starogardu gdańskiego i okolic mogą kąpać się w trzech basenach o różnej wielkości i głębokości.

fot. Magdalena Dalecka
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Wydarzenie zorganizowała Lokalna 
Organizacja Turystyczna Kociewie wraz 
z Gminą Gniew oraz Miastem Kwidzyn. 

Zadanie dofinansował również Powiat 
Tczewski.

-To już siódmy raz przy wsparciu Gmi-

ny Gniew i Miasta Kwidzyn zorganizowa-
liśmy Kociewsko-Powislański Rajd Ro-
werowy. Podobnie jak w ubiegłym roku 

był to rajd jednodniowy, podczas które-
go przejechaliśmy ponad 54 kilometry 
– podkreśla Piotr Kończewski, dyrektor 
biura Lot Kociewie.

Na starcie uczestnicy otrzymali mapę 
z Kociewskimi Trasami Rowerowymi 
oraz pamiątkową przypinkę z nazwą im-
prezy oraz trasą przejazdu. W wydarzeniu 
udział wzięli zarówno mieszkańcy Kocie-
wia, Powiśla, a także turyści lubiący ak-
tywnie spędzać czas. Wśród uczestników 
były osoby z Gdańska, Gdyni, Malborka 
czy też Krakowa. Zróżnicowany był rów-
nież wiek uczestników.

– Od dzieci, młodzież szkolną, doro-
słych po seniorów. Na naszych rajdach 
rowerowych można zobaczyć jak integru-
ją się różne pokolenia i wspólnie oddają 
się swojej pasji jaką jest jazda na rowerze 
– relacjonuje Piotr Kończewski – Cieszy 
nas, że moda na aktywność i zdrowy tryb 
życia nie zna wieku, a ci młodsi uczestnicy 
mogą brać przykład z tych starszych oraz 
bardziej doświadczonych cyklistów.

Rajd rozpoczął się w Gniewie i przeje-
chał przez Piaseczno – Rakowiec – Aplinki 
– Korzeniewo, gdzie już tradycyjnie zosta-
ło wykonane zdjęcie grupowe z mostem 
w tle. Następnie przez Marezę uczestnicy 
dojechali do Kwidzyna, tam został zorga-

nizowany postój. Z Powiśla na Kociewie 
rowerzyści przejechali przez Obory – Ko-
rzeniewo – Lipianki – Jaźwiska – Tymawę 
– Nicponię do Gniewu. Jak sami przyzna-
ją momentami trasa była bardzo wyma-
gająca, ale wszystkie trudy wynagradzały 
krajobrazy, które można było podziwiać 
z perspektywy rowerowego siodełka.

Warto podkreślić, że wydarzenie nie mo-
głoby odbyć się w takiej formie, gdyby nie 
doskonała współpraca LOT KOCIEWIE 
z gniewskim i kwidzyńskim samorządem, 
które od lat wspierają działania mające na 
celu promocję i integrację mieszkańców 
Kociewia i Powiśla. Przykład przyszedł 
z samej góry, ponieważ w Rajdzie uczest-
niczyli również włodarze miast – Bur-
mistrz Gniewu Maciej Czarnecki oraz 
Wiceburmistrz Kwidzyna Piotr Widz.

7 Kociewsko-Powiślański Rajd Rowe-
rowy to już historia. Lokalna Organiza-
cja Turystyczna Kociewie zaprasza na 
jednodniowy 24. Kociewsko-Borowiac-
ki Rajd Rowerowy, który odbędzie się 15 
sierpnia.

Szczegóły wydarzenia niebawem w me-
diach społecznościowych. [www.facebo-
ok.com/lot.kociewie].

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ko-
ciewie”.

Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy 
przejechał przez Kociewie i Powiśle

Kociewie | W słoneczną niedzielę, 18 lipca ponad 70 rowerzystów stawiło się przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie skąd startował 7. Ko-
ciewsko-Powiślański Rajd Rowerowy. 

Niewątpliwie jazda motocyklem sprawia wiele przy-
jemności. Niestety, sezon motocyklowy to również 
okres, gdy często dochodzi do śmiertelnych zdarzeń 
drogowych z udziałem właśnie tych użytkowników 
drogi. Do kilku takich zdarzeń doszło już na terenie 
województwa pomorskiego.
W zdecydowanej większości motocykliści to pasjona-
ci, dla których jazda motorem to prawdziwa przyjem-
ność. Niestety istnieje również niemała grupa osób, 
której motocyklowe eskapady pozostawiają wiele 
do życzenia. Nie zwracają oni uwagi na jakiekolwiek 
zasady i przepisy. Niebezpieczna jazda, brawurowe 
zachowania, w tym nadmierna prędkość to najczęst-
sze przewinienia motocyklistów.
Ważne, aby nie przeceniać swoich możliwości. Na 
bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają 

również kierowcy samochodów. Powinni oni mieć 
świadomość, że po drodze jeżdżą także miłośnicy 
jednośladów. Szczególnie uważnie należy spoglądać 
w lusterko. Jedni i drudzy muszą pamiętać o wzajem-
nym szacunku.
Pamiętajmy! Motocyklista jest niechronionym uczest-
nikiem ruchu drogowego, jego pojazd nie posiada 
pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. 
W momencie zderzenia z drugim pojazdem, bądź inną 
przeszkodą narażony jest na duże niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia, a nawet życia. W chwili gdy do tego 
dochodzi brawura, przecenianie własnych umiejętno-
ści i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowe-
go to taka jazda kończy się zazwyczaj tragicznie.
Motocyklisto, pamiętaj, że droga publiczna to nie tor 
wyścigowy! Nie jesteś jedynym uczestnikiem ruchu 
drogowego. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym: nie przekraczaj dozwolonej prędkości, 
nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu, nie prze-
mieszczaj się pomiędzy pojazdami niezgodnie z za-
sadami ruchu, wykazuj się ograniczonym zaufaniem 
wobec innych kierujących. Kierowco – motocyklisto, 
pamiętaj używaj kierunkowskazów i patrz w lusterka.
Policjanci przypominają, że jazda motocyklem wy-
maga od nas posiadania odpowiednich uprawnień do 
kierowania. Za kierowanie motocyklem bez odpowied-
niej kategorii prawa jazdy możemy zostać ukarani 
mandatem od 300 do 500 zł.
Zachęcamy motocyklistów, rowerzystów oraz pie-
szych do zakładania elementów odblaskowych. W cią-
gu dnia jaskrawy kolor znacznie poprawia widoczność 
i może uchronić nas od zdarzenia drogowego.
KPP

POlicja aPeluje O szacunek na drOdze
POlicja | w trosce o bezpieczeństwo miłośników jednośladów, policjanci ze 
starogardzkiej drogówki apelują o rozwagę i ostrożność oraz stosowanie się do 
przepisów ruchu drogowego.

Jednak w razie potrzeby i dużej ilości zain-
teresowanych skorzystaniem ze szczepienia 
przeciw COVID-19, w każdej chwili może ją 
wznowić.

W Starogardzie Gdańskim nadal można 
zaszczepić się w następujących miejscach:

1. Przychodnia Lekarska przy ul. Hallera 
21, tel. 533 348 944 (rejestracja w poniedzia-
łek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 – 
14:00 oraz w środę w godz. 15:00 – 17:30)

2. Przychodnia Lekarska na Os. 60-lecia 
ONP 14,tel. 533 348 944

3. Medpharma przy Alei Jana Pawła II, tel. 
516 560 072

4. Polmed na Osiedlu Kopernika, tel. 58 
775 95 99; 801 033 200

5. Medyk przy ul. Juranda ze Spychowa, tel. 
58 56 00 117

6. Starmed przy ul. Piaskowej, tel. 58 56 11 

000
7. Akumed, przy ul. Skarszewskiej , tel. 58 

56 277 81.
W celu umówienia terminu szczepienia 

można:
• skorzystać ze specjalnej infolinii, tel. 989,
• umówić się elektronicznie poprzez swo-

je Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na 
pacjent.gov.pl),

• umówić się za pośrednictwem placówki, 
w której wykonywane są szczepienia.

Wznowienie działania Punktu Szcze-
pień Powszechnych w Hali Miejskiej przy 
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 zależy 
przede wszystkim od Państwa i Waszej chęci 
poddania się szczepieniu, do czego zachęca-
my, bo dbając o siebie dbacie też o bezpie-
czeństwo innych.

UM

Zawieszają szczepienia
StaroGarD GDaŃSKi | W związku z małą ilością osób zgłaszających się do szczepień, 
z końcem lipca mieszczący się w Hali Miejskiej im. A. Grubby starogardzki Punkt Szczepień 
Powszechnych zawiesza działalność.
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Fabryka ma być nie tylko jedną z pręż-
nie działających wytwórni alkoholi 
w Polsce, ale też piękną wizytówką mia-
sta i powodem do dumy dla swoich pra-
cowników. 

Modernizację planuje wykonać w przy-
szłym roku. Jej koszt szacuje na kilka mi-
lionów złotych.

Starogardzka Destylarnia od 21 paź-
dziernika 2020 roku ma nowego właści-
ciela. Firmę kupiła Spółka United Beve-
rages S.A. Nazwa MBWS Polska została 
zmieniona na Premium Distillers i jest 
obecnie spółką w 100% zależną od Uni-
ted Beverages Group, jednego z najwięk-
szych dystrybutorów alkoholi w Polsce. 
Jak zapowiedział nowy właściciel w ciągu 
dwóch lat zamierza zainwestować kilka 
milionów złotych w odnowę, moderni-
zację i unowocześnienie zakładu. Dla 
potwierdzenia tych słów w środę, 7 lipca 
Sławomir Mikos członek Zarządu i dy-
rektor ds Operacyjnych spółki Premium 
Distillers oraz Jakub Talaśka dyrektor 
Zakładu przedstawili władzom miasta 
wizję modernizacji starogardzkiej fabry-
ki alkoholi.

Wizualizacja modernizacji zakładu 
Premium Distillers Sp. z o.o.

– Koncepcja, którą przygotowaliśmy 
architektonicznie nawiązuje do historii 
destylarni i jest spójna z miejskim de-
signem. W pierwszej kolejności odno-
wiony zostanie główny budynek fabryki. 
Zachowamy jego kształt i planujemy za-
stosować ceglaną elewację. Na szczytowej 
ścianie umieścimy mural nawiązujący 
do historii Zakładu. Zmieni się też wy-
gląd głównej bramy i ogrodzenia, które 
po przebudowie stanowić będzie ważny 
element dekoracyjny nawiązujący do 
tradycji starogardzkiej fabryki. Pojawi 
się na nim galeria starych obrazów, które 
będzie można podziwiać z drogi. W pla-
nach mamy też modernizację sąsiednie-
go zabytkowego budynku. Zależy nam 
na tym, aby przywrócić jego historyczny 
wygląd oraz bardziej otworzyć na miasto 
– powiedział Sławomir Mikos.

Sławomir Mikos członek Zarządu i dy-

rektor ds Operacyjnych spółki Premium 
Distillers prezentuje władzom miasta 
Starogard Gdański wizję modernizacji 
starogardzkiej fabryki alkoholi

Omawiając szczegóły koncepcji zwrócił 
się do władz miasta z prośbą o wsparcie 
przy rewitalizacji skarpy wzdłuż płotu 
okalającego fabrykę. Szczególną uwagę 
zwrócił na konieczność zainstalowania 
dodatkowego oświetlenia wzdłuż ogro-
dzenia, które doświetli stronę zewnętrz-
ną zakładu i chodnik, który będzie wy-
magał modernizacji.

– Nowy właściciel postawił na Staro-
gard Gdański. Dotychczasowa produkcja 
wyrobów butelkowanych w Łańcucie, 
głównie likierów Advokaat oraz Słony 
Karmel, została wygaszona i przeniesiona 
na Kociewie. Obecnie skupiamy się także 

na działaniach rozwojowych mających 
na celu poprawę stosowanych receptur. 
W naszych likierach zwiększamy ilość 
naturalnych składników – tzw. morsów 
czyli zalanych spirytusem soków owoco-
wych tak, aby odzwierciedlały długą pol-
ską tradycję sporządzania nalewek. Jeste-
śmy w trakcie zmian etykiet, które mają 
poprawić odbiór wyrobów przez klienta. 
Dalej niezmiennie produkować będzie-
my takie wódki, jak Krupnik, Sobieski, 
Biała Dama, ale w planach mamy także 
produkcję marek należących do Grupy 
United Beverages – Distill. No 9 oraz 
Chłopska. Już teraz produkujemy jedną 
z marek należącą do naszego właściciela 
– „Złotą Polską”, którą podobnie jak li-
kiery Krupnik rozwijamy pod względem 
stosowanych receptur. Poza produkcją 

i rozwojem istniejących marek mamy za-
miar wprowadzać na rynek nowe wyro-
by. Generalnie produkcja w Starogardzie 
Gdańskim została wzmocniona i na pew-
no będziemy ją rozwijać – dodał członek 
zarządu Premium Distillers.

Na nowym ogrodzeniu zawisną obrazy 
nawiązujące do historii starogardzkiej 
fabryki

Prezydent Janusz Stankowiak wspólnie 
z wiceprezydentem Tadeuszem Błędzkim 
wyrazili gotowość do współpracy. Zachę-
cili gości do kolejnej wizyty w celu omó-
wienia spraw finansowych dotyczących 
modernizacji wspólnych przestrzeni 
w momencie, gdy gotowe będą projekty 
techniczne i wstępne kosztorysy.

Prezydent Starogardu Janusz Stanko-
wiak zaoferował nowemu właścicielowi 

Destylarni współprace i pomoc MiastaJe-
steśmy otwarci i gotowi do współpracy – 
powiedział prezydent Janusz Stankowiak. 
– Mamy w mieście opracowany system 
ulg podatkowych, które ułatwiają dzia-
łalność nowym przedsiębiorcom. Oczy-
wiście pomożemy też przy zagospodaro-
waniu i modernizacji terenu miejskiego 
przylegającego do zakładu. Cieszymy się 
bardzo, że ta fabryka z wielkimi trady-
cjami, odzyska swoją dawną świetność. 
Na pewno na to zasługuje, a przy okazji 
w nowej odsłonie poprawi wizerunek 
naszego miasta. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak życzyć Państwu powodzenia 
w realizacji tych wszystkich planów i tak 
jak powiedziałem – służymy pomocą – 
podsumował włodarz Starogardu.

UM

Nowe życie starej fabryki
StaroGarD GDaŃSKi | Nowy właściciel starogardzkiej destylarni przedstawił władzom miasta koncepcję modernizacji zakładu. 
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Na otwarciu sceny, obecni byli rów-
nież, zastępca prezydenta miasta 
Maciej Kalinowski, przewodnicząca 
Rady Miasta Anna Benert, przewod-
nicząca Komisji Kultury i Promocji 
Miasta, Martyna Łangowska – Siem-
bida oraz dyrektor Starogardzkiego 
Centrum Kultury, Ewa Roman.

Tuż po części oficjalnej, odbył się 
koncert „Orkiestry na dużym rowe-
rze”. Sześcioosobowy zespół muzy-
ków wjechał do Parku Nowe Oblicze, 
ze starogardzkiego Rynku, gdzie 
już tam, rozpoczął swoją muzyczną 
ucztę.
Natomiast w minioną sobotę, 17 lipca 

o godzinie 20.00, na Scenie Letniej 
wystąpił finalista programu „The 
Voice of Poland” Mikołaj Macioszczyk 
z zespołem. To doskonała okazja do 
wyjścia z domu, spotkania się z przy-
jaciółmi i spędzenia wolnego czasu 
w ciepłe letnie wieczory w Parku 
Nowe Oblicze. 

scena letnia w starOgardzie
kOncerty | Pierwszy koncert na scenie letniej w Parku nowe Oblicze już przeszedł do historii. uroczystej inauguracji 
nowego obiektu na mapie miasta, dokonał prezydent miasta janusz stankowiak.

fot. Starogardzkie Centrum Kultury

Jego budowa wiązała się przede wszystkim z przyszłym funkcjo-
nowaniem inwestycji realizowanej przez firmę Broker na terenie 
vis a vis Galerii Neptun i Kina Sokół. Zgodnie z przepisami ustawy 
o drogach publicznych w takim przypadku koszt przebudowy ulicy 
ponosi inwestor, czyli Broker MS Nieruchomości sp. z o.o.

W ramach tej inwestycji wykonano także montaż dwóch kamer, 
które poprawią bezpieczeństwo tego rejonu Starogardu Gdańskiego.

Nowe rondo już 
przejezdne
miaSto | Od 23 lipca przejezdny jest już odcinek alei Jana Pawła II 
od skrzyżowania z ulicą Pomorską do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. 
Powstało tam rondo, które było niezwykle potrzebne.

Grzegorz Adamczewski: Monsieur Ma-
riusz Roqfort albo sir Mariusz Roqfort, mi-
ster Mariusz Roqfort… W każdym razie jest 
to Twój pseudonim, do którego wrócimy… 
Będziemy jednak dzisiaj rozmawiać przede 
wszystkim o Twojej książce, bo jesteś pisa-
rzem, blogerem i byłym emigrantem.
Mariusz Roqfort: Tak, to prawda. Można 
powiedzieć, że jedną trzecią życia spędzi-
łem na emigracji. Może dlatego akcja mo-
jej książki nie dzieje się w Polsce. To jest na 
razie mój debiut książkowy, ale już mam 
dwie następne w przygotowaniu – praw-
dopodobnie też akcja nie będzie działa się 
w Polsce. Mhh…, zobaczymy… Jak na ra-
zie […] na to wskazuje.

G. A.: Przypomnijmy tytuł książki.
M. R.: Omaha 6:29.

G. A.: Czy to jest rzecz o lądowaniu alian-
tów w Normandii?
M. R.: Tak, dokładnie tak. To jest czysto 
rozrywkowa książka, ale oparta o rzetelne 
materiały dotyczące tła historycznego. Ja 
robiłem dokładny research do tego lądo-
wania, żeby po prostu ludzie, którzy może 
się interesują historią tego typu, tych cza-
sów, będą chcieli zweryfikować moje do-
konania. No więc, tak, to jest o lądowaniu 
w Normandii, ale w zupełnie innym uję-
ciu – rozrywkowym. 

G. A.: Może zdradźmy pewien wątek fabu-

larny, który się tutaj dzieje, ponieważ nasi 
czytelnicy i Ci, którzy nas teraz słuchają 
moe mogą wiedzieć, że to jest też książka 
nie tylko o lądowaniu w Normandii, ale ma 
także pewne elementy s-f. 
M. R.: No właśnie… To się zaczyna w za-
sadzie niepozornie, dokładnie w zeszłym 
roku, w Cleveland, w stanie Ohio. Spotyka 
się dwóch przyjaciół, z których jeden do-
staje od kogoś na parkingu – nie będę tam 
zdradzał – bilet do kina, w podzięce za – 
powiedzmy – uruchomienie samochodu. 
No okazuje się, że to nie jest zwykłe kino, 
że tak naprawdę tych biletów nie da się 
kupić w żadnej kasie ani w przedsprzeda-
ży, tylko w kręgach VIP-ów są one sprze-
dawane w ogromnych… no dwa tysiące 
dolarów za bilet to jest sporo… I sprzeda-
wane są parami, takie są zasady tego kina. 
No i obiecuje się wrażenia niespotykane 
w żadnym innym kinie, a czy to się okaże 
warte tych pieniędzy, no moim zdaniem 
tak, bo bohater w końcu przełamuje te 
obawy, że to jest naciąganie i udaje mu się 
dostać na drugą stronę ekranu, właśnie 6 
czerwca ’44 roku…

G. A.: I znajduje się w samym sercu tych 
wydarzeń?
M. R.: Prawie, że na samym początku. 
Przeżywa tak jakiś czas, nie długo… go-
dzinę, dwie… Po czym wraca do kina 
z mocnym postanowieniem, że wybierze 
się jeszcze raz, tym razem lepiej przygo-

towany. No i dopiero potem zaczyna się 
ostra jazda w tej Normandii. Zderzenie 
człowieka XXI wieku z ludźmi z tamtych 
czasów, z gadżetami jakie przy sobie ma, 
no powoduje wiele sytuacji ciekawych, 
interesujących, takich wydaje mi się… 
No i paradoksalnych oczywiście, bo 
smartfon w tamtych latach to coś nieby-
wałego…

G. A.: Czy bohaterowi coś grozi w tej po-
dróży?
M. R.: Tak, tak, to jest wielka niewiado-
ma. Początkowo może się wydawać, że to 
są jakieś rzeczywiście tricki, żeby potęgo-
wać napięcie…

G. A.: Czyli tak naprawdę to już przestaje 
być kino tylko to już jest…
M. R.: To już przestaje być kino i zaczyna się 
– po paru ciekawych incydentach – Jay, bo 
takie jest imię mojego bohatera, przekonuje 
się, że to nie są żarty, żadna zabawa. Nawet 
nieomal nie ginie przypadkiem od kuli. No 
więc, potem już mamy ostrą jazdę bez trzy-
manki w realiach II wojny światowej. 

G. A.: Powiedziałeś, że interesujesz się hi-
storią, że byłeś w Stanach Zjednoczonych, 
że twoje drogi emigracyjne toczyły się bar-
dzo różnymi ścieżkami… Czy są tam jakieś 
wątki autobiograficzne?
M. R.: No mi się wydaje, że główny boha-
ter ma tam trochę ze mnie, w tej książce… 
znaczy tam podobieństwa fizycznego nie 
widzę, ale mamy podobne zainteresowania, 
powiedzmy się opierałem. Też lubi mu-
zykę metalową, lubi jazdę samochodem, 
taką ostrą – z tym, że jego stać na najnow-
szą corvetę a mnie nie, ta różnica. Ale na 
pewno gdzieś tam z tyłu głowy jestem ja. 
Chyba każdy pisarz, gdzieś siebie umiesz-
cza w książce, więc i ja. Najłatwiej po pro-
stu operować potem słowem, wyobraźnią, 
kiedy legną się w mojej głowie rzeczy, moje 
prywatne, przerzucam właśnie bardzo czę-
sto na papier. I tak to wygląda. 

G. A.: Nie będziemy uprzedzać wypadków, 
ja tylko powiem, że książka jest bardzo ład-
nie wydana i mamy dwa egzemplarze do 

wygrania dla naszych czytelników. Może 
tak, dla kogoś, kto nas dobrze i wytrwale 
słuchał czy czytał, proponowałbym pytanie 
z tego wywiadu. Mianowicie, ile razy w ki-
nie był nasz bohater? Co Ty na to? 
M. R.: No, bardzo dobre. To gdzieś potem 
mogło umknąć, ale jak ktoś uważny to wy-
gra tą książkę, zdecydowanie.

G. A.: Książka oczywiście do odbioru w na-
szej redakcji, a my chwilkę porozmawiamy 
o Twoim pseudonimie, bo on się tak wziął 
nieprzypadkowo?
M. R.: No to jest taki pseudonim me-
dialny, już chyba z dwadzieścia lat jest 
ze mną. Kiedy pod tym pseudonimem 
występowałem na początku na forach 
fotograficznych, bo fotografia to był je-
den z moich pasji… Potem blog ciągną-
łem, też pod tym pseudonimem, no i tak 
w sumie pomyślałem, że jestem bardziej 
rozpoznawalny jako Roqfort niż jako Ma-
riusz Kiszelka, tak to wygląda. No i, eks-
portowe nazwisko można powiedzieć. 

G. A.: Dobrze, dziękuję za rozmowę i Pań-
stwa zapraszam do lektury. A myślę, że 
dwie pierwsze osoby, które do nas przyj-
dą z prawidłową odpowiedzią otrzymają 
dwie, wspaniale wydane książki.
M. R.: Dziękuję uprzejmie.

Wersja audio dostępna na naszych stro-
nach internetowych.

Omaha 6:29 - autor mówi o książce
wywiaD | Opolanin z urodzenia, Kaszub z wyboru, dziennikarz, fotograf, pisarz, gitarzysta, perkusista, miłośnik perfum i ich kolekcjoner. 
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W Czarnej Wodzie 28.06.2021r. 
odbyła się teoretyczna, 
natomiast w dniach 29.06.2021 
- 30.06.2021r praktyczna część 
egzaminu końcowego w zawodzie 
HOLZMECHANIKER, mechanik 
operator maszyn do produkcji 
drzewnej. Do egzaminu przystąpiło 
9 uczniów, osiągając wysokie 
wyniki. W skład komisji wchodzili: 
przedstawiciele Polsko-Niemieckiej 
Izby Przemysłowo Handlowej (AHK 
Polska) oraz przedstawiciele STEICO 

z Czarnej Wody i Czarnkowa. 
Absolwenci z Czarnej Wody 
otrzymają dyplom w zawodzie 
Holzmechaniker. Dualny system 
kształcenia – nauka w szkole oraz 
praktyki w zakładzie STEICO 
gwarantuje absolwentom pracę 
w nowoczesnej fabryce forniru 
klejonego warstwowo. Mogą oni 
również przystąpić do niemieckiego 
egzaminu zawodowego, dzięki 
czemu zdobywają dodatkowe 
doświadczenia i kwalifikacje. 

STEICO Środa, 28 lipca 20218

egzamin końcowy 
holzmechaniker - steico
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OPeratOr maszyn
miejsce Pracy: czarna wOda

→ Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, •
Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników oraz ich rodzin, •
Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Zblewa oraz Czerska lub dopłatę do  •

dojazdów z pozostałych miejscowości,
Szczegółowe wdrożenie w pracę przez doświadczonych pracowników. •
Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń. •

→ wymagania:
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, •
Gotowości do pracy zmianowej – 4 brygadowej, •
Zaangażowania i sumienności w wykonywaniu zadań. •

→ zadania:
Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej z poziomu stacji  •

operatorskiej,
Zapewnienie ciągłości pracy oraz wydajności linii produkcyjnej, •
Kontrola produktu zgodnie z instrukcjami, •
Wprowadzanie parametrów do systemu maszyny, •
Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż i innych wewnętrznych zarządzeń, •
Dbałość o stan techniczny i czystość stanowiska pracy. •

mOżliwy termin POdjęcia Pracy:
Od zaraz.

fOrma aPlikacji:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletnej 
aplikacji drogą mailową (CV oraz list motywacyjny), 
wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych.

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowlanych z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany 
STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izolacyjnymi. STEICO jest 
wiodącym europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Produkty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc 
aktywną ochronę klimatu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsiębiorstw na świecie, jest notowany na giełdzie 
i zatrudnia łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach na terenie Europy.

Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnej Wodzie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania kandydata/kandydatki na stanowisko:

dołącz do nas. Pracuj w steicO

Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com

STEICO Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków, Polska

kOntakt:
Patrycja Niemczyk-Wandowska,
tel.: 668 683 850, email: rekrutacjaczw@steico.pl 
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Raport opisuje sytuację społeczno-go-
spodarczą województwa pomorskiego 
w 2020 r. oraz podsumowuje działania 
zrealizowane przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego. Marszałek Struk podkreślał, 
że był to wyjątkowo trudny rok z uwagi na 
pandemię COVID-19.

– Pandemia wywołała nowy rodzaj kry-
zysu społeczno-gospodarczego, wpływa-
jąc na funkcjonowanie wielu dziedzin 
życia. Najważniejszym wyzwaniem było 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne-
go i ekonomicznego mieszkańców, a tak-
że wsparcie przedsiębiorców – mówił 
marszałek Struk.

Konieczne było wprowadzenie zmian 
do RPO WP lata 2014-2020. Dzięki temu 
20 mln euro przeznaczono na wsparcie 
przedsiębiorców, a 25 mln euro na rzecz 
podmiotów leczniczych.

Jeśli chodzi o pomorską gospodarkę, to 
od lat znajduje się na 7. pozycji pod wzglę-
dem wielkości PKB, ale już na 5. miejscu 
pod względem PKB na mieszkańca. Miesz-
kańcy województwa należą do jednych 
z bardziej przedsiębiorczych w kraju.

– Region plasował się też w czołówce wo-
jewództw (4. miejsce) o dużym potencjale 
innowacyjnym, co podnosi naszą atrakcyj-
ność zwłaszcza wśród zagranicznych inwe-
storów – tłumaczył Mieczysław Struk.

W 2020 roku poprawiła się dostępność 
do usług medycznych, w tym wysoko-
specjalistycznych w zakresie leczenia 
i poziomu diagnostyki medycznej. W ra-
porcie zaznaczono, że duża część proble-
mów wynikała z braku adekwatnej do 
ponoszonych kosztów wyceny świadczeń 
medycznych. Jeśli chodzi o transport, to 
jednym z największych wyzwań była po-
prawa dostępności do zachodniej części 
województwa.

– Sfinansowaliśmy m.in. projekt doku-
mentacyjny dotyczący rewitalizacji linii 
kolejowych nr 211 i 212 na odcinkach 
Lipusz – Bytów i Lipusz – Kościerzyna – 
informował marszałek województwa.

Kontynuowana jest modernizacja in-
frastruktury transportowej, dzięki czemu 
stopniowo poprawia się bezpieczeństwo 
na drogach. W 2020 roku oddano do użyt-
ku 4 odcinki dróg wojewódzkich (DW 
203 Ustka – granica województwa, DW 
211 Mojusz – Kartuzy, DW 515 Malbork 
– Grzymała, DW 521 Kwidzyn – Prabu-

ty). W celu przeciwdziałania wykluczeniu 
transportowemu mieszkańców regionu 
przywrócono też komunikację autobuso-
wą na 36 liniach.

Warto dodać, że Pomorskie dba o stan śro-
dowiska. – Zajmujemy 1. miejsce pod wzglę-
dem odsetka mieszkańców obsługiwanego 
przez zbiorczą kanalizację sanitarną oraz 4. 
w przypadku korzystających z oczyszczalni 
ścieków – zauważył marszałek Struk. 

Za raportem i jednocześnie udziele-
niem wotum zaufania dla Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego głosowało 19 
radnych, 11 było przeciw i jedna osoba 
wstrzymała się.

Podczas czerwcowego posiedzenia 
radni województwa zadecydowali też 
o udzieleniu Zarządowi Województwa 
Pomorskiego absolutorium z wykonania 
budżetu za 2020 rok. 

Dochody budżetu w 2020 roku wyniosły 
1 102 304 544 zł. To o ok. 14 proc. mniej 
niż było planowane. Wydano natomiast 
1 062 717 321 zł i również jest to kwota 
mniejsza od zaplanowanej. Największą, 
bo liczącą 729 432 53 zł pulę środków 
przeznaczono na tzw. wydatki bieżące. 
W tej kwocie 158 082 439 zł stanowiły 
dotacje dla regionalnych przewoźników 
kolejowych, a 33 505 000 zł – dopłaty do 

biletów ulgowych dla przewoźników au-
tobusowych. Warto zaznaczyć, że 40 754 
005 zł przeznaczono na projekty z zakre-
su polityki społecznej związane z prze-
ciwdziałaniem pandemii COVID-19. Na 
liczne prowadzone inwestycje oraz za-
kupy inwestycyjne przeznaczonych było 
138 158 308 zł. Zdecydowana większość 
środków skierowana została na przedsię-
wzięcia drogowe.

Zarząd województwa raportuje 
– Sejmik daje wotum zaufania 
i udziela absolutorium

Raport o stanie województwa to dokument, na podstawie którego pomorski Sejmik raz do roku udziela wotum zaufania marszałkowi i jego zastępcom. 
Podczas czerwcowej sesji Sejmiku raport za ubiegły rok przedstawił radnym marszałek Mieczysław Struk.

Wsparcie, jakie z budżetu 
województwa otrzymują straża-
cy ochotnicy, to już pomorska 
tradycja. Każdego roku samo-
rząd województwa pomorskiego 
wspiera służby ratunkowo-ga-

śnicze w wymianie sprzętu czy 
samochodów. Warto pamiętać, że 
strażacy ochotnicy bardzo często 
są pierwsi na miejscu zdarzenia 
i podejmują działania ratowni-
cze. Jednostki OSP działające 

w ramach Krajowego Systemy 
Ratowniczo-Gaśniczego są bardzo 
sprawne i dyspozycyjne. Decyzją 
radnych województwa, podjętą 
podczas posiedzenia Sejmiku 
w czerwcu br., strażakom ochotni-

kom zostanie przekazane 506 tys. 
zł. Łącznie, wsparcie otrzymają 
182 jednostki z 58 pomorskich 
gmin. Pieniądze będą pochodzić 
ze środków własnych samorządu 
województwa.

Dzięki przekazanym środkom, stra-
żacy ochotnicy będą mogli zakupić 
niezbędny w akcjach ratunkowych 
sprzęt. Chodzi tu na przykład o spe-
cjalistyczne aparaty oddechowe 
wraz z butlą kompozytową. 

POnad Pół miliOna złOtych dla strażaków OchOtników
Ponad 500 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej w 58 gminach z całego regionu. dzięki temu kupione zostaną między innymi pompy, 
mundury i inny niezbędny w akcjach ratowniczych sprzęt.
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Trójmiasto 
w europejskiej czołówce
―  Województwo Pomorskie jest jednym z większych województw w Polsce, 
gdzie pełno wyjątkowych miast i miasteczek oraz idyllicznych wiosek.  ―

Jest to jednocześnie doskonale 
połączony dostępnymi połącze-
niami komunikacyjnymi zresztą 
kraju, a gdańskie lotnisko należy 
do najsprawniejszych portów lot-
niczych w kraju. Każdy, kto po-
szukuje ciszy i spokoju, znajdzie 
je właśnie tutaj, bowiem Pomorze 
ma coś dla każdego.
Jest to także świetne miejsce na 
rozpoczęcie lub rozwój karie-
ry zawodowej niemal w każdej 
branży. Dzięki lokalnym władzom 
samorządowym, wspaniałej infra-
strukturze, setkom prywatnych, 
dobrowolnych i niezależnych 
świadczeniodawców, wyższym 
uczelniom oraz usługom pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
w mgnieniu oka można znaleźć 
stanowisko, adekwatne do wy-
kształcenia i doświadczenia za-
wodowego.
 Pomorskie znalazło się w czo-
łówce najbardziej atrakcyjnych do 
życia regionów Polski, a Gdańsk 
i Gdynia zajęły wysokie miejsca 
w najnowszym rankingu eksperc-
kiej organizacji Emerging Europe, 
która poddała analizie potencjał 
biznesowy miast Europy Środ-

kowej i Wschodniej, osiągając 
szczególnie dobre wyniki za wy-
soki poziom aktywności fizycznej, 
społeczności i wolontariatu oraz 
dobrą jakość powietrza – dzięki 
czemu jest to wspaniałe miejsce 
do życia i pracy. 
Z kolei w kategorii „Jakość życia” 
Gdańsk i Gdynia zrobiły prawdzi-
wą furorę. Gdańsk znalazł się na 
trzecim miejscu za Pragą i Lubla-

ną. Na czwartym miejscu jest Bu-
dapeszt, a na piątym – Gdynia, 
razem z Bratysławą i Sofią.
Mając do wyboru różne możliwo-
ści zatrudnienia, szkoły wyższe 
uczelnie i zajęcia rekreacyjne, 
Trójmiasto i inne ośrodki Pomo-
rza oferują idealny styl życia dla 
każdego, kto tutaj chce budować 
swoją przyszłość
Województwo posiada szeroką 

gamę przedsięwzięć bizneso-
wych, branż i możliwości pracy 
rozsianych we wszystkich swoich 
miastach i miasteczkach.
Już teraz staje się jednym z naj-
szybciej rozwijających się obsza-
rów zatrudnienia dla start-upów 
cyfrowych i technologicznych 
w Polsce. Od światowej klasy 
inżynierii, produkcji i badań lot-
niczych, morskich, przemysłu 
petrochemicznego, usług finanso-
wych i agrotechnologii, produkcji 
żywności imperium biznesowe 
regionu należy do najlepiej roz-
wijających się miejsc w Polsce.
Wyższe uczelnie z Uniwersytetem 
Gdańskim, Politechniką Gdań-
ską, czy też Uniwersytetem Mor-
skim i Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, oferują szereg Kie-
runków, kursów, praktyk, stopni 
naukowych, studiów podyplomo-
wych i innych możliwości uczenia 
się, studiowania lub nauczania.
Wiele osób mieszkających na Po-
morzu jest bardzo dumnych ze 
swojego województwa i nie chcia-
łoby mieszkać nigdzie indziej. 
Dlatego właśnie wybieram Po-
morskie
Grzegorz Adamczewski

Dzięki niedawno przepro-
wadzonemu kompleksowe-
mu remontowi jednostka 
wciąż pozostaje w czynnej 
służbie i pomaga har-
cerzom popularyzować 
żeglarstwo. W rejsie na 
Zawiszy może wziąć udział 
każdy zainteresowany.

Zawisza Czarny to najwięk-
szy skautowy żaglowiec na 
świecie, obchodzi 60-lecie 
podniesienia bandery. 
Jednostka przeszła nie-
dawno gruntowny remont, 
którego koszt wyniósł 
ponad 1 mln zł. 65 tys. zł 
pozyskano z internetowej 
zbiórki, mówi Weronika 
Nadzikiewicz, dyrektor 
Centrum Wychowania Mor-
skiego ZHP. Zakres prac 
był na tyle szeroki, że Za-
wisza Czarny powinien bez 
problemu posłużyć kolejne 
kilkadziesiąt lat, zwłaszcza, 
że ta zasłużona jednostka 
wciąż pływa w rejsach sta-
żowo-szkoleniowych, zabie-
rając na pokład młodzież, 
harcerzy, kluby i szkoły 
żeglarskie. Organizowane 
są także rejsy międzynaro-
dowe, a na koncie żaglow-
ca jest również podróż 
dookoła świata.
Tu trzeba dodać, że rejsy 
tym niewątpliwie kultowym 
żaglowcem to wieloletnia 
tradycja, ciesząca się się 
zawsze dużym zaintereso-
waniem, a wolne miejsca 
rezerwują się w ekspreso-
wym tempie.  

Urodziny 
zawiszy

fot. G. Adamczewski
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Stawiamy na dalszy, 
dynamiczny rozwój

Z Przemysła-
wem Sztanderą, 
prezesem zarządu 
Pomorskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, 
o obszarze i zakre-
sie działania oraz 
korzyściach, jakie 
mają przedsiębior-
cy przystępujący 
do PSSE, rozma-
wia Rafał Korbut.

Początek XXI wieku był 
trendem na ekologiczny tryb 
życia. Wzrastająca świadomość 
proekologiczna sprawiła, że 
pojazdy elektryczne były coraz 
bardziej ergonomiczne.

Liczba samochodów elektrycznych 
i hybrydowych typu plug-in nieusta-
jąco rośnie. Powoduje to coraz więk-
sze zapotrzebowanie na miejsca, 
gdzie możliwe jest ich naładowanie. 
Badania przeprowadzone przez Pol-
ski Związek Przemysłu Motoryzacyj-
nego wykazały, że w Polsce na koniec 
kwietnia 2021 roku dostępnych było 
1456 stacji ładowania i 2838 ogól-
nodostępnych punktów ładowania. 
Wśród największych dostawców sie-
ci ładowania wyróżnić można: Green-
Way, PGE, Tauron, Orlen i Innogy

Zdecydowanym liderem rynku jest 
GreenWay, na koniec roku 2020 kie-
rowcy mogli korzystać z 225 stacji ła-
dowania tej firmy. Drugim dużym gra-
czem jest forma Tauron z liczba 192 
punktów ładowania. PKN Orlen posia-
da 86 stacji a PGE zakończyła 2020 
rok z ilością 40 stacji ładowania. 

Energia elektryczna nie jest stała dla 
całej Polski. Średnia cena za 1 kWh 
wynosi 0,61 zł Naładowanie samo-
chodu elektrycznego posiadającego 
akumulator o pojemności 40 kWh 
kosztuje zatem: 40kWh x 0,61 = 
24,40.

Kiedy powstała Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i jaki był główny cel powołania 
jej do funkcjonowania?
- Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna pod obecną nazwą 
funkcjonuje od 2001 roku. 
Wcześniej, czyli od 1997 roku, 
działała pod nazwą Żarnowiec-
Tczew. Celem powołania Strefy 
było przyspieszenie rozwoju re-
gionów między innymi poprzez 
przyciąganie nowych inwestycji, 
tworzenie miejsc pracy oraz 
rozwój gospodarczy kraju.
Łącznie w Polsce powstało 14 
specjalnych stref ekonomicz-
nych. Początkowo były one 
wyodrębnioną administracyjnie 
częścią kraju. Do wejścia w życie 
nowej ustawy granicami strefy 
było objęte zaledwie 0,08 proc. 
powierzchni kraju, a procedura 
włączenia nowych terenów była 
skomplikowana. 
Przełom nastąpił w czerwcu 
2018 roku, kiedy weszła w życie 
ustawa o wspieraniu nowych 
inwestycji, na mocy której po-
wstała Polska Strefa Inwestycji. 
Ustawa nie tylko rozszerzyła 
obszar, na którym możliwe jest 
uzyskanie wsparcia do całego 
terytorium Polski, ale ułatwiła 
dostęp do pomocy publicznej 
firmom z sektora MŚP. 

Na jakim obszarze i w jakich 
dziedzinach działa PSSE?
- Przede wszystkim jesteśmy 
regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji. Działamy na 
terenie 226 gmin we wschod-
niej części województwa 
pomorskiego i w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. 

Do naszych głównych zadań 
należy przyznawanie, w imieniu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, decyzji o wspar-
ciu, upoważniającej do uzyskania 
ulgi podatkowej. 
Jesteśmy także bardzo aktywni 
w obszarze promocji szkolnictwa 
branżowego. Od lat organizujemy 
wizyty studyjne dla uczniów i do-
radców zawodowych, tworzymy 
klasy patronackie, organizujemy 
staże i praktyki, a także wyposaża-
my pracownie praktycznej nauki 
zawodu. Stworzone przez nas 
w 2019 roku Centrum Programo-
wania Robotów Przemysłowych, 
pozwala nam w pewnym stopniu 
spełniać ten cel. Ośrodek umoż-
liwia podnoszenie kompetencji 
pracowników, a także pomaga 
uczniom w obraniu ścieżki 
kariery związanej z automatyką 
i robotyką. Zajęcia skierowane 
są zarówno dla przedsiębiorców 
jak i uczniów szkół branżowych, 
a ich program ustalany jest 
indywidualnie i dostosowany do 
potrzeb grupy szkoleniowej. 
Zarządzamy także w Trójmieście 
dwoma parkami naukowo - 
technologicznymi. W Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicz-
nym zapewniamy kompleksowe 
wsparcie rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw i startupów, 
szczególnie w dziedzinie ICT, 
biotechnologii i energetyce. 
Z kolei w Bałtyckim Porcie No-
wych Technologii zlokalizowa-
nym na terenie dawnej Stoczni 
Gdynia, tworzymy ekosystem 
wspierający przemysł morski. 

Więcej w najnowszym, 98 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Od uroczystego odtworzenia Hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 13:00 
rozpoczęło się w dniu 13 czerwca br. odsło-
nięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Wspólnie 
uczciliśmy pamięć o wszystkich tych, którzy 
dla polskiego morza żyli, którzy na nim pra-
cowali i którzy życie w jego toni utracili.
Przed odsłonięciem Gwiazd Zasłużonych 
Ludzi Morza głos zabrali gospodarz wydarze-
nia, kierujący pracami kapituły Zasłużonych 
Ludzi Morza wójt gminy Kosakowo, Marcin 
Majek, a następnie Senator X kadencji Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Rybicki. 
Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzyma-
ło czterech kandydatów, trzech wyłonionych 
w tym plebiscycie w ubiegłym roku oraz 
jeden tegoroczny zwycięzca: kmdr dr hab. 
inż. Ignacy Gloza, kmdr Roman Francki, ks. 
gen. bryg. Józef Wrycza, kpt. ż.w. Zbigniew 
Deyczakowski (wyłoniony w tym roku).

Po odsłonięciu tablic nastąpiła cere-
monia wręczenia odznaczeń. Złotą 
Odznakę Szkoły Morskiej w Tcze-
wie wręczył prof. dr honoris causa 
Akademii Marynarki Wojennej, 
kpt. ż.w. Daniel Duda, honorowy 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Nautologicznego, jako jedyny 
honorowy tczewianin z pierw-
szego rocznika Szkoły Morskiej 
w Tczewie podarował odznakę 
tzw. Znak Absolwenta Szkoły 
za krzewienie tradycji morskiej 

na ręce wójta gminy Kosakowo.
Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczy-
ków na ręce Komendanta Komisariatu Policji 
w Kosakowie Podkomisarza Marcina Witt-
brodta wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Medal za krzewienie idei i czynów Pierwsze-
go Marszałka Józefa Piłsudskiego dla gminy 
Kosakowo na ręce wójta gminy Marcina 
Majek wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch  wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie 
złożone zostały wiązanki kwiatów pod 
Krzyżem Morskim w Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza. Z okazji odbywającej się uroczystości 
przy rewskiej alei stanęła wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Należy stworzyć 
niepodległe państwo polskie (...) z wolnym 
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Ku-
jaw do Polski 1918–1920”
Na ekspozycji poruszone zostały następujące 
kwestie: geneza odrodzenia Rzeczypospo-
litej, walka o granice, działalność niemiec-
kiej ochotniczej organizacji paramilitarnej 
Grenzschutz Ost (Straż Graniczna Wschód), 
powstanie wielkopolskie, powrót Pomorza 
i Kujaw Zachodnich do Polski, Zaślubi-
ny Polski z morzem, spory na zachodnim 
pograniczu, plebiscyt na Powiślu, wojna 
polsko-bolszewicka. Ciekawą częścią wystawy 
są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza 
i Kujaw m.in. ks. gen. bryg. Józefa Wryczy, 
którego pamiątkową tablicę odsłonięto w tym 
roku. Współautorką wystawy jest mieszkanka 
gminy Kosakowo dr Barbara Męczykowska.

Jazda pod 
napięciem

BIZNES

Aleja Zasłużonych 
Ludzi Morza

Według Pomorskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy młodzi ludzie, którzy zaczy-
nają karierę zawodową, nie boją się braku 
zatrudnienia. Odmrażająca się gastronomia 
i branża turystyczna poszukują nowych 
pracowników, ale firmy stawiają teraz 
większy nacisk na rekrutowanie tzw. 
talentów i osób z doświadczeniem. Mło-
dzi ludzie są najbardziej poszkodowani 
na rynku pracy przez pandemię. Stopa 
bezrobocia wśród osób do 25. roku życia rosła w całej UE, a w Polsce 

wynosiła aż 15 proc. Po załamaniu pandemicznym rynek pracy dla osób, które 
zaczynają karierę zawodową, znowu się otwiera.

Trudna sytuacja na rynku pracy

W Rewie (gmina Kosakowo) odbyła się 
XVII Uroczystość Odsłonięcia Tablic 
Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza.
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Pomorskie, to jednocześnie jeden z najbar-
dziej urokliwych i najbardziej różnorodnych 
regionów w Polsce. gdzie czekają na cykli-
stów i innych turystów nie tylko morze i setki 
kilometrów piaszczystych plaż, ale także jezio-
ra, rzeki, lasy, malownicze ścieżki rowerowe, 
niezwykłe zabytki, liczne pięknie położone 
morenowe wzgórza ,a na nawet... pustynia. 
Tak więc na Kaszubach wszystko jest możli-
we, nawet górskie szlaki rowerowe snujące 
się malowniczo w okolicach Kartuz i Chmiel-
na, czyli w tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej. 
Długa jazda rowerem i wysiłek włożony w po-
konanie sporych różnic wysokości na pewno 
wynagrodzą wspaniałe widoki na wzgórza 
poprzecinane jeziorami, u podnóża których 
znajdują się kaszubskie wsie i miasteczka.
Gdy przejedziemy dalej na zachód i znaj-

dziemy się w okolicach Słupska, czeka nas 
nieco łatwiejszy szlak. Pora więc nacieszyć 
oczy niepowtarzalną architekturą regionu 
charakteryzującą się tzw. zabudową regional-
ną Krainy w Kratę. Gdzie pięknie zrewitalizo-
wana Ustka może stać się atrakcyjnym przy-
stankiem w drodze. Aby dokładnie zapoznać 
się z ryglowymi budynkami pochodzącymi 
z przełomu XIX i XX w. należy wybrać szlak – 
o magicznej nazwie Pierścień Gryfitów.
Żuławy to dla odmiany zdecydowanie prost-
sza jazda krainą dostojnej Motławy, przeci-
nającej rozległe i płaskie połacie żuławskich 
pól i łąk. Głównym szlakiem geograficznej 
depresji jest Szlak Mennonitów, który łączy 
przyjemną wycieczkę rowerową z poznawa-
niem regionalnej kultury Żuław. Pamiętające 
krzyżackie czasy gotyckie kościółki, wiatraki 

i podcieniowe domy to wciąż żywa historia 
osadnictwa menonitów. 
Kaszubskie szlaki rowerowe to sieć rowero-
wych dróg także w okolicach Chojnic, gdzie 
dzięki staraniom wielu pokoleń mieszkańców 
tych ziem, można do dzisiaj sycić się pięknem 
jednego z największych leśnych kompleksów 
w Polsce. Dostępne dla turystów szlaki bazują 
na trasach zlokalizowanych w Parku Narodo-
wym Bory Tucholskie oraz Zaborskim Parku 
Krajobrazowym.
Będąc nad morzem koniecznie trzeba wy-
brać jedną z wielu z tras rowerowych pół-
nocy. To tutaj znajduje się malowniczy szlak, 
prowadzący wzdłuż Zatoki Puckiej, z Gdyni 
do Helu (Pierścień Zatoki Puckiej). Dla wielu 
cyklistów droga ta stała się niemal obowiązko-
wym punktem na mapie. Co ważne, ta niepo-

wtarzalna trasa rowerowa już wkrótce stanie 
się elementem międzynarodowej sieci szla-
ków rowerowych Euro Velo, a dziś należy do 
najpiękniejszych widokowo tras rowerowych 
w Polsce.
Sercem Pomorza Gdańskiego i jednocześnie 
miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć 
jest Trójmiasto, wraz ze wspaniale rozwiniętą 
siecią dróg rowerowych, po których z po-
wodzeniem można poruszać się rowerem 
miejskim. Wciąż rozbudowywany system tras 
pozwala dogodnie dotrzeć do większości 
atrakcji turystycznych Gdańska, Gdyni i So-
potu, a i nowoczesny system wypożyczalni 
rowerów dodatkowo ułatwia odkrywanie roz-
maitych tego pięknego regionu Polski
Dlatego wybieram Pomorskie.
Grzegorz Adamczewski

Czar dwóCh kółek Czyli 
rowerem po pomorzu

―  Pomorze to obszar w północnej części Polski, obejmujący Pomorze Gdańskie, 
Kaszuby i Pojezierze Pomorskie. Dominuje na tym obszarze krajobraz morenowy, czego 
konsekwencją jest występowanie licznych naturalnych jezior i malowniczych wzgórz.  ―

Pokonując kilometry na dwóch kołach nasz organizm otrzy-
muje od otoczenia dużo więcej bodźców, aniżeli podczas 
jazdy samochodem, czy innym środkiem transportu (nie 
licząc paralotni lub innych jeszcze bardziej ekstremalnych 
środków). Przysłowiowy „wiatr we włosach” i poczucie „wol-
ności” nie są tylko pustymi sloganami, lecz jedynymi z naj-
ważniejszych powodów, z których to stawiam ten sposób 
lokomocji ponad innymi. Jednym ze zmysłów, który bardzo 
mocno działa podczas jazdy jest zmysł węchu. Bo czy jest 
coś przyjemniejszego, jak zapach lasu w wiosenne przedpo-
łudnie, albo zapach gór w sudeckich dolinach? Poza zmy-
słem węchu odczuwamy wszystkie czynniki atmosferyczne, 
takie jak: temperatura, wilgotność, wiatr, deszcz, mgła itd. 
Dla niektórych osób czynniki atmosferyczne, na które nie 
mamy wpływu, są nieakceptowalne podczas podróżowania. 
Nasz zmysł słuchu też dostaje dużo więcej informacji, pod 

warunkiem, że mamy cywilizowany wydech, spełniający ja-
kiekolwiek normy hałasu. Zmysł równowagi, podczas jazdy 
po krętej drodze, dostaje tyle bodźców, że nasz mózg zaczy-
na produkować niesamowite ilości dopaminy. W rezultacie 
ma to ogromny wpływ na stan naszego umysłu. 
Faktem jednak jest, że jazda motocyklem jest dużo tańsza, 
jeśli chodzi o wszelkie opłaty drogowe (autostrady, drogi 
widokowe, drogi szybkiego ruchu), przeprawy promami, 
tunelami, mostami itd. Opłaty parkingowe też są dużo niż-
sze lub nie ma ich wcale. A jak zliczymy wszystko razem to 
okaże się, że możemy nasz urlop przedłużyć o jeszcze dwa 
lub nawet trzy dni.
Motocyklem możemy wjechać tam, gdzie zwykła osobówka 
nie da rady lub nie może. Jakoś tak to już jest, że każda 
przejażdżka, wycieczka czy wreszcie podróż motocyklowa, 
to niezapomniana przygoda. fo
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wakacje na dwóch kółkach
― Każdy, kto choć raz doświadczył przyjemności jazdy motocyklem i poczuł ten rodzaj wolności wie jakie są plusy podróżowania jednośladem. ―



Mowa tutaj o średniowiecznej siedzi-
bie jednego z najstarszych pomorskich 
rodów – Krokowów, która na początku 
swoje historii była niewielkim zamecz-
kiem z dwiema narożnymi basztami. 
Do 1308 roku źródła historyczne doty-
czące Krokowej oraz innych majątków 
(z wyłączeniem Jeldzina) należących 
do dóbr krokowskich w XIV i XV wie-
ku są dość ubogie, by nie powiedzieć 
znikome. Sama wieś prawdopodobnie 
ukształtowała się w XIV wieku. Istnie-
ją jednak przesłanki o frankońskim 
pochodzeniu rodu von Krockow. Le-
gendarny rycerz Zakonu Krzyżac-
kiego – Olbracht von Wickerode – 
przybył ponoć z Frankonii, pozostając 
w Krokowej za sprawą zakochania się 
w piękne nowicjuszce zakonu cysterek 
z Żarnowca. Według legendy zbudo-
wał on w Krokowej zamek, aby móc 
się w nim ukryć ze swoją ukochaną. 
Jego syn – Franciszek – będący ryce-
rzem wielkiego mistrza krzyżackiego 
Hermana von Salza, jako pierwszy za-
czął podpisywać się de Krockow.
W wieku XVI, Reinhold von Krockow, 
oficer królewskiej armii Zygmunta 
Augusta i Stefana Batorego, rozpo-
czął przebudowę rodowego gniaz-
da, nadając mu renesansowe kształty. 
Obronność zamku wzmocniono ziem-
nymi wałami i fosą, która zachowała 
się do dnia dzisiejszego. 
W XVI stuleciu wykonano dwie kopie 
dokumentów potwierdzających nada-
nie ziemi przez Władce tych ziem, 

księcia Mściwoja II z 1288 i 1292 roku 
dla Gniewomira (Gneomar) z Kroko-
wej. Syn tegoż Gniewomira, którego 
imię nie jest znane, zginął w 1399 
roku, podczas wyprawy na Tatarów 
jako rycerz oddziału krzyżackiego pod 
dowództwem wielkiego księcia litew-
skiego Witolda. Drugi syn Gniewomira 
– Mestwin nie pozostawił on żadnego 
potomka, dlatego majątek przeszedł 
na własność Zakonu Krzyżackiego. 
Córka Mestwina – Katarzyna – wyszła 
za mąż za pochodzącego z Prus Je-
rzego z Wikorowa (Jerzy z Krokowej / 
Georg von der Wickerau, Georg von 
Krockow), który uchodzi za protopla-
stę rodu von Krockow. W latach 1442-
1449 był on podkomorzym wielkiego 
mistrza Zakonu Niemieckiego Konrada 
von Erlichshausen. Do Jerzego należa-
ły majątki: Krokowa, Jeldzino, Goszczy-
no, Wysoka, Glinki i Minkowice.
Przez kolejne wieki zamek trwał 
przebudowywany i dostosowywany 
do zmieniających się prądów i mód 
architektonicznych i w miarę szczę-
śliwie dotrwał do naszych czasów, 
przetrwawszy II wojnę światową w do-
brym stanie. W latach powojennych, 
jako siedziba PGR-u uległ daleko po-
suniętej dewastacji. Lepsze czasu dla 
tej malowniczej rezydencji przyszły 
wraz z końcem komunizmu, w 1989 r. 
Wówczas z inicjatywy nowo powstałej 
niemiecko-polskiej fundacji Europej-
skie Spotkania – Kaszubskie Centrum 
Kultury i mieszkającego w Niemczech 

potomka rodu von Krockow oraz władz 
samorządowych Krokowej zamek zo-
stał pięknie odrestaurowany, stając się 
siedzibą fundacji, a także luksusową 
bazą noclegową i restauracją.
Zamek w Krokowej to miejsce wyjąt-
kowo piękne i ciekawe, doskonałe 
miejsce zarówno dla turystów indywi-
dualnych, jak i zorganizowanych wy-
jazdów turystycznych, integracyjnych 
lub szkoleniowych. Bogate zaplecze 
rekreacyjne kompleksu hotelowego, 
oraz bliskość morza sprawiają że jest 
to miejsce chętnie odwiedzane przez 
turystów.
Szlak Dworów i Pałaców to niesamo-
wita podróż północną częścią Kaszub. 
Warto odwiedzić choć kilka obiektów, 
aby poznać niezwykłe historie pomor-
skich rodów. Przybywając do pałaców 
w Rzucewie, Rekowie czy Ciekocinku 
nie tylko odkryjemy lokalne tajemnice, 
ale także będziemy mogli zasmakować 
przepysznej kuchni i zrelaksować się 
w cieniu drzew otaczających te niepo-
wtarzalne miejsca.
Warto więc wybrać Pomorze.
Grzegorz Adamczewski

Miłośnikom muzyki podróżniczej, spod znaku etno, jazzu 
i okolic nie wypada wręcz przypominać, ale nie zaszkodzi 
zaznaczyć: Richard Bona - Geniusz. Prawdopodobnie naj-
bardziej wszechstronny muzyk naszych czasów, multiin-
strumentalista, niedościgły wokalista i przede wszystkim-
wirtuoz basu. Richard Bona uświetni jubileuszową edycję 
Gdańsk Lotos Siesta Festival nową muzyką, w nowym skła-
dzie, zwiastując kolejny, długo oczekiwany po fenomenal-
nym „Heritage”, album.
Richard Bona wystąpi z Alfredo Rodriguezem, kubiańskim 
mistrzem fortepianu kształconym w konserwatorium w Ha-
wanie. Znajomość obu muzyków trwa od produkowanego 
przez Quincy Jonesa albumu Tocororo. A dołącza do nich 
śpiewający perkusista Pedrito Martinez, znany choćby ze 
współpracy z Brucem Springsteenem, Wyntonem Marsali-
sem czy Stingiem
Dlatego właśnie wybieram pomorskie
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richard Bona
w Gdańsku
5 września 2021 r. o 20:00 w Filharmonii Bałtyc-
kiej Richard Bona wystąpi na Gdańsk Lotos Siesta 
Festival ―

Perła Pomorza
―  Kilkanaście kilometrów od morskich plaż Dębek, czy Karwi, 

znajduje się prawdziwa perła architektury pałacowej.  ―

Miniony weekend rozpoczął się w Chmielnie 
pod znakiem truskawek. 1O Lipca odbywał się 
bowiem V Festiwal Truskawek 

Dodatkową atrakcją było bicie truskawkowego 
Rekordu Polski w przygotowaniu ponad 1000 
pierogów z truskawkami. Odbywały się także 
liczne konkursy, pokazy kulinarne, a ich tema-
tem przewodnim były rzecz jasna truskawki 
kaszubskie. 
Ze względu na warunki dojrzewania truskawkę 
kaszubską odróżnia od uprawianych w innych 
regionach większa zawartość cukru w owo-
cach. Wpływ na to ma specyficzny mikroklimat 
Pojezierza Kaszubskiego, w szczególności 
występujące tu latem dobowe wahania tempe-
ratury – chłodne noce i upalne dnie. Truskaw-
ki kaszubskie są słodkie i aromatyczne.
Podczas festiwalu można było zobaczyć pokaz 
kulinarny w wykonaniu ekspertów ze Stowarzy-
szenia Kucharzy Polskich – Krzysztofa Szul-
borskiego i Andrzeja Ławniczaka oraz Rafała 
Nowakowskiego, którzy przygotowali truskaw-
kowe specjały, występ Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Chmielanie”, czy Prezentację 
uczestników konkursu „Truskawkowa Kreacja”.

V Festiwal 
truskawek 
w chmielnie



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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Jeżeli dodamy, że miałyby one tam biegać, 
takie zadanie wydaje się niewykonalne, a jed-
nak. 17 lipca Stowarzyszenie Start-On zorga-
nizowało Integracyjny Bieg na Orientację.
Uczestnicy imprezy udowodnili, że wszystko 
jest możliwe. Wymaga tylko dobrej organiza-
cji i samozaparcia.
Pierwszą samodzielnie organizowaną przez 
Stowarzyszenie START-On imprezę wsparło 
wiele osób, zaprzyjaźnionych instytucji oraz 
firm:
– Stado Ogierów w Starogardzie Gdańskim
– Kociewski Klub Turystyczny
– Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
– 19 Drużyna Harcerska „Globtroterzy” – 
Martyna, Ksawery i Paweł
– Michał Ławryszek
– Wolontariusze – Angelika Piotrowska i Ad-
rian Laskowski
– Fotografowie – Milena i Krzysztof.
Drużyna Urzędu Miasta odbiera medale za 
zajęcie II miejsca.

Klasyfikacja generalna Integracyjnego Biegu 
na Orientację „Orientuj się”:
Miejsce 1: Drużyna Śds Starogardd Gd 2 pod 
kierownictwem Krzyśka
Miejsce 2: Drużyna reprezentująca Urząd 
Miasta Starogard Gdański pod kierownic-
twem Pawła
Miejsce 3: Drużyna Śds Starogard Gd 1 pod 
kierownictwem Kasi
Miejsce 4: Ex aequo Drużyna Michała oraz 
Drużyna reprezentująca zakłady Polpharma
Na trasie przygotowano mnóstwo pułapek.
START-On zapewnia, że chociaż było to 
pierwsze takie wydarzenie, to na pewno nie 
ostatnie. Działania Stowarzyszenia można 
śledzić na:
https://www.facebook.com/startonstarogard
https://www.instagram.com/stowarzysze-
nie_starton/
https://start-on.org.pl/
Pamiątkowe zdjęcie uczestników biegu 
„Orientuj się”

bieg na Orientację Przeszedł dO histOrii
sPOrt | las – na pierwszy rzut oka teren praktycznie niedostępny dla osób z niepełno-
sprawnościami, w tym poruszających się w życiu codziennym na wózkach inwalidzkich. 

fot. Milena Brągoszewska/Krzysztof Rudek

Dzięki tej wygranej awansował na trze-
cie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do 
końca sezonu pozostały dwie rundy. Na-
stępna już 7-8 sierpnia w Koszalinie.

– Po kilku godzinach treningów podsze-
dłem do kwalifikacji, które udało mi się 
wygrać. Kibicom z Kietrza bardzo zaim-
ponował mój samochód oraz styl jazdy, 

co oczywiście niezmiernie mnie cieszy 
i motywuje do dalszej pracy. Teraz prze-
budowujemy trochę auto i będziemy dalej 
walczyć – jeszcze pełen emocji powiedział 
Jakub Dudek.

Motoryzacja fascynowała go od naj-
młodszych lat. – Z biegiem czasu coraz 
bardziej ciągnęło mnie do szybkiej jaz-
dy samochodami. Moja kariera driftera 
trwa czwarty sezon. Już kilka razy udało 
mi się zdobyć miejsca na podium. Dzięki 
szybkiemu rozwojowi nawiązałem współ-
pracę z kilkoma firmami, które oferują mi 
wsparcie podczas startów w zawodach. 
Mimo wszystko w dalszym ciągu szukamy 
kolejnych sponsorów, ponieważ są to bar-
dzo drogie wyjazdy – mówi pan Jakub.

– W przyszłym roku planujemy wy-
ruszyć na Mistrzostwa Europy w drifcie 
i zacząć poznawać nowe tory. Od pew-
nego czasu organizuję treningi dla moich 
znajomych, co bardzo pomaga im rozwi-
jać umiejętności kontroli auta w poślizgu. 
Dzięki współpracy z Portem Kopytkowo, 
jestem w trakcie tworzenia pierwszego 
w Polsce Drift World, gdzie będzie moż-
na udać się do mnie na naukę driftu, po-
trenować własnym autem, wypożyczyć 
gokarta do draftu, a nawet wystartować 

w amatorskich zawodach! – podkreśla 
starogardzianin.

My trzymamy go za słowo i życzymy po-
wodzenia w kolejnych startach.

Spektakularne przejazdy Jakuba Dudka 
obejrzeć można pod adresem:

https://youtu.be/ig91xLtXp-0
UM

Jakub Dudek zwycięzcą 55. rundy 
Drift Open w Kietrzu
SPort | Drift Open w Kietrzu to pierwsza runda w historii tej miejscowości. Po całodniowych zmaganiach najlepszy okazał się starogardzianin Jakub Dudek. 


