
świętowano odpust św.Rocha

Jak co roku 15 sierpnia w Bytoni odbył się tradycyjny Od-
pust Św. Rocha. Była to wspaniała okazja do spotkania się 
i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców oraz gości. 
Organizacją tegorocznego odpustu z wielkim sercem zajęło 
się Koło Gospodyń Wiejskich w Bytoni i druhowie z miejsco-
wej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
str. 3

oddany do użytkowania 

Jak radzić sobie z zagrożeniem epi-
demicznym? O tym dyskutowali 
na specjalnie zwołanej konferencji 
przedstawiciele Straży Gminnych 
i Miejskich z całego Pomorza. 
W ostatnich dniach zostały zakoń-
czone roboty budowlane związane 
z budową drogi gminnej. 
str. 5

kaszubskie morze

Wdzydze to nazwa wielkiego je-
ziora, powstałego z połączenia 
pięciu jezior: Wdzydze, Radolne, 
Gołuń, Jelenie i Słupinko. Nazy-
wane bywa również Wielką Wodą, 
Szerzawą, a także morzem kaszub-
skim. Leży w Borach Tucholskich 
na terenie Kaszub Południowych.
str. i 
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O to, by Panie Gospodynie miały 
możliwość takich właśnie integra-
cyjnych spotkań dba wójt Artur 
Herold, który od wielu lat podejmu-

je osobiste starania o podtrzymy-
wanie więzi oraz dobrych stosun-
ków między wszystkimi kołami 
działającymi w naszej gminie.

I właśnie na takie spotkanie – 
w luźnej, prawdziwie wakacyjnej 
atmosferze, nad pięknym jeziorem 
Borzechowskim Wielkim – Artur 
Herold zaprosił wszystkie Panie 
i Panów z 11 KGW działających na 
terenie Gminy Zblewo. W spotkaniu 
wziął także udział wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Zblewo Janusz 

Czubek i kierownik GOK w Zblewie 
Aneta Osowska oraz Małgorzata 
Kajut, koordynator  KGW Gminy 
Zblewo.
Gospodarzem spotkania był wójt 
Artur Herold, który jak zawsze nie 
szczędził miłych słów i wyrazów 
uznania dla gminnych kół. Z kolei 
Panie Gospodynie podziękowały 

wójtowi za wspieranie ich działal-
ności i za to, że - jak podkreślały - 
"zawsze mogą na wójta liczyć".
A potem przyszedł czas na 
rozmowy, wspomnienia i wspólną 
zabawę. I jak na spotkanie Gospo-
dyń przystało nie mogło zabraknąć 
pysznego jedzenia oraz świetnych 
humorów i uśmiechu!

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KGW
Gm. ZblEWO | W Gminie Zblewo mówią wprost: kochamy nasze 
Gospodynie! A one same chętnie się ze sobą spotykają i integrują.

fot. UG Zblewo

Zarząd Województwa Pomorskiego 
ogłosił właśnie wyniki konkursu „Dla ma-
łych Pomorzan”, w ramach którego można 
było utworzyć dodatkowe miejsca wycho-
wania przedszkolnego, dzięki wsparciu 
Funduszy Europejskich. I Gmina Zblewo 
z tego skorzystała.  Złożony do konkursu 
projekt zajął wysokie - III miejsce na liście 
rankingowej, dzięki czemu został wybra-
ny do dofinansowania.

Sukces cieszy tym bardziej, iż do konkursu 
złożono aż 126 wniosków, a tylko 41 zostało 
wybranych do dofinansowania.

„Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
Gmina Zblewo będzie mogła utworzyć 45 
nowych, i co ważne – trwałych - miejsc 
edukacji przedszkolnej oraz wzmocnić ja-
kość edukacji przedszkolnej. W projekcie 
ujęliśmy bowiem wszystkie gminne przed-
szkola oraz Oddziały Wychowania Przed-

szkolnego, działające przy naszych szkołach 
podstawowych. Pozwoli to nam realnie 
osiągnąć podstawowy cel jakim jest trwały 
i kompleksowy rozwój opieki przedszkol-
nej w całej gminie. Edukacja przedszkolna 
to priorytet Gminy Zblewo i od lat konse-
kwentnie podejmujemy wszystkie możli-
we działania, by ją na terenie naszej gminy 
optymalnie wspierać i rozwijać. Z troską 
o najmłodszych, ale także z myślą o ich ro-

dzicach, którzy dzięki temu mogą spokojnie 
powrócić na rynek pracy i realizować się za-
wodowo…” – mówi wójt Artur Herold.

A w jaki sposób projekt Gminy Zblewo 
wzmocni poszczególne placówki? Znamy 
szczegóły. Do właśnie budowanego, no-
wego Przedszkola Gminnego w Zblewie 
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne 
i wyposażenie do 2 sal, zgodnie z aran-
żacją wnętrz. Zatrudnieni zostaną także 
nauczyciele, co pozwoli na utworzenie no-
wych miejsc przedszkolnych. Wybudowa-
ny zostanie tam również nowoczesny plac 
zabaw. Z kolei w Kleszczewie Kościerskim 
przeprowadzone będą prace adaptacyjne, 
które nie tylko pozwolą na utworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych, ale także 
dostosują placówkę optymalnie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Adaptacja ta – 
jak zaznacza wójt Artur Herold - umożliwi 
utworzenie kolejnego oddziału przedszkol-
nego, który będzie pracował w systemie 
10-godzinnym. We wszystkich oddziałach 
wychowania przedszkolnego tj. w Zblewie, 
Bytoni, Borzechowie, Pinczynie i Kleszcze-
wie Kościerskim będą realizowane zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
i zajęcia ukierunkowane na rozwój tzw. 
kompetencji kluczowych. Oddziały zostaną 
także doposażenie w pomoce dydaktyczne 
oraz Technologie Informacyjno-Komuni-
kacyjne. Projekt przewiduje również szko-
lenia zawodowe dla nauczycieli. 

Dodajmy, iż wartość całego projektu to 
kwota 1 957 728 zł, a przyznane dofinan-
sowanie wynosi ponad 1 664 068 zł. 

Brawo Zblewo! Unijne środki na 
przedszkola – zdobyte!

Gm. Zblewo | Wójt Artur Herold ma powody do zadowolenia i nie kryje radości: Gmina 
Zblewo pozyskała właśnie kolejne dofinansowanie – tym razem ponad 1,66 mln zł na 
kompleksowy program rozwoju opieki przedszkolnej.

W Zblewie trwa budowa nowej siedziby Gminnego Przedszkola
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Organizacją tegorocznego od-
pustu z wielkim sercem zajęło 
się Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bytoni i druhowie z miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Or-
ganizatorzy spisali się na medal, 
pogoda dopisała wspaniale, a go-
ści – jak co roku - nie brakowało!

Organizatorzy postarali się, aby 
każdy znalazł dla siebie coś dobre-
go i mógł miło spędzić niedzielne 
popołudnie. Jak tradycja zobo-
wiązuje - odpust rozpoczął się 
uroczystą mszą św. w bytońskiej 
kaplicy, po której wszyscy spo-
tkali się na placu przed świetlicą 

wiejską. Szczególnie dużo atrakcji 
czekało tu na najmłodszych – była 
wata cukrowa, lody i popcorn, 
można było popróbować swych 
sił na ściance wspinaczkowej, 
była też dmuchana zjeżdżalnia 
i malowanie buziek. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się zabawy 
i konkursy prowadzone przez ani-
matorkę.

Bytonia słynie z gościnności, 
nic więc dziwnego, że i tym ra-
zem czekały na gości pysznie za-
stawione stoły, a na nich swojskie 
smakołyki przygotowane oczy-
wiście przez Panie Gospodynie 

z KGW Bytonia. Dużo emocji 
i radości przyniosła też loteria 
fantowa ze wspaniałymi na-
grodami. Nie zabrakło również 
wspaniałej muzyki „na żywo”, 
przy której wszyscy doskonale 
bawili się  do wieczora.

„Bardzo dziękujemy Panu Wój-
towi i wszystkim sponsorom za 
pomoc. Dzięki Wam mogliśmy 
ugościć wszystkich na naszym 
festynie rodzinnym. To był cu-
downy dzień. Cieszymy się, że 
mogliśmy go spędzić razem!” 
– podsumowują ten wyjątkowy 
dzień Organizatorzy.

W Bytoni świętowano odpust św.Rocha
Gm. Zblewo | Jak co roku 15 sierpnia w Bytoni odbył się tradycyjny Odpust Św. Rocha. Była to wspaniała okazja do spotkania się i wspólnego spędzenia czasu przez 
mieszkańców oraz gości.
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Przypomnijmy, iż uczestnicy bitwy 
walczą co roku o tytuł Arcymistrza 
Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 
(jako, że głównym organizatorem 
wydarzenia jest właśnie ZKP). Moty-
wem przewodnim tegorocznej bitwy 
było hasło „Z kociewskich pól, łąk, 
ogrodów, lasów i zagród”. Przywilej 
organizacji bitwy przypadł Oddzia-
łowi Kociewskiemu ZKP w Zblewie 
– zwycięzcy poprzedniej edycji 
imprezy. 
W czwartek 19 sierpnia w Wirtach 

stanęły więc w szranki 3-osobowe 
zespoły kucharskie, reprezentujące 
oddziały Zrzeszenia z regionu. Tym 
razem drużyny przygotowywały 
potrawy kociewskie: kociewskie 
danie jednogarnkowe (ajntopf), kotlet 
ziemniaczany z sosem kurkowym, 
niebiański napój oraz jagłę z sosem 
jagodowo-konopnym. Przepisy na 
konkursowe dania opracowała Regina 
Umerska. Ostatecznie w kulinarnych 
zmaganiach zwyciężyła reprezentacja 
oddziału ZKP w Kartuzach. Gratulu-

jemy wszystkim zespołom, bo było 
naprawdę pysznie!
Impreza była doskonałą okazją nie 
tylko do zaprezentowania tradycji 
i osiągnięć kulinarnych, ale i kul-
turalnych całego Kociewia. Można 
więc było obejrzeć fragmenty filmu 
„Chata” autorstwa Kociewskiej Nieza-
leżnej Formacji Teatralnej ze Zblewa 
oraz odwiedzić stoisko wydawnicze 
Fundacji Oko-Lice Kultury. Nie za-
brakło także regionalnych specjałów: 
przetworów z Winnicy Pod Orzechem 
z Miradowa, swojskiego pieczywa, 
serów i soków z Pieców oraz zioło-
wych specyfików z gospodarstwa 

ekologicznego Reginy i Mirosława 
Umerskich. Imprezę uświetnił występ 
„Lubichowskich Kociewiaków”
Podczas wydarzenia zebrał się Za-
rząd Główny ZKP, świętowano także 
15-lecie bytońskich plenerów Arty-
stów Ludowych Pomorza. Z tej okazji 
przygotowano dla wszystkich słodką 
niespodziankę. A leśnicy z Nadleśnic-
twa Kaliska – gospodarze arboretum 
i współorganizatorzy imprezy  – jak 

zawsze serdecznie zapraszali do 
zwiedzania ogrodu.
I jeszcze jedno, szczególne wyda-
rzenie, które uczczono podczas 
spotkania w Wirtach. Był to jubileusz 
60-lecia pracy twórczej Edmunda 
Zielińskiego, Honorowego Obywatela 
Gminy Zblewo, wielkiego artysty 
i niestrudzonego propagatora sztuki 
ludowej Kociewia i całego Pomorza. 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

VII REGIONAlNA bITWA KUlINARNA W WIRTACH
Gm. ZblEWO | W arboretum w Wirtach (Gmina Zblewo) zorganizowano tegoroczną edycję Regionalnej bitwy Kulinarnej. Nie zabrakło przy tym wielu świetnych wydarzeń towarzyszących.
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15 sierpnia obchodził swoje 96 urodziny. 
Z tej okazji odwiedzili go Przewodniczący 
Rady Gminy Marcin Hinca, Sołtys Kręga Syl-
wia Wiśniewska, Proboszcz parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kręgu 
ks. Jacek Cirocki. Oprócz życzeń jubilat otrzy-
mał także album o Kociewiu Moje okolice. 
Gmina Starogard Gdański, którego autorem 
jest Tomasz Rogalski.

- Wybaczcie, zaraz z Wami porozmawiam, 
ale pierwsze co ja muszę, to ja zobaczyć zdję-
cia z Kociewia. – powiedział na wstępie Ste-
fan Gełdon.

Z uśmiechem na twarzy oglądał fotografie. Po-
dziękował za prezent i życzenia, które dołączo-
ne do albumu podpisali: Wójt Gminy Starogard 
Gdański, Przewodniczący Rady Gminy, Soł-
tys Kręga oraz ks. Proboszcz parafii w Kręgu.

Krąg jest jednym ze zwycięzców konkursu 
Aktywne Sołectwo organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego. Z wygranych środków pieniężnych 
na terenie dworu w Kręgu, zostanie zamon-
towana m.in. ławeczka Stefana Gełdona oraz 
gabloty z eksponatami związane z jego twór-
czością. Wszystko po to, żeby przybliżyć, 
a także utrwalić działalność polskiego lal-
karza, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. 
Z tej okazji otrzymaliśmy od artysty pamiątki: 
książki, statuetki, fotografie, z których część 
umieszczona zostanie w gablocie, a część do-
celowo znajdzie swoje miejsce, gdy stworzymy 
ku temu kącik w świetlicy. Każdy będzie mógł 
zobaczyć napisane przez pana Stefana książki 
m.in. Technika Teatru Lalek, W teatrze lalek 
jest taka cudowność, Rejsy i flisy wspomnień.

Uroczystość odsłonięcia ławki i gablot obę-
dzie się 12 września podczas tegorocznych 
gminnych dożynek.

Stefan Gełdon to żywa historia polskiego 
lalkarstwa. Urodził się w Kręgu. Pracę zwo-
dową rozpoczął w 1947 roku jako nauczyciel 
w Białachowie. Tu zrodziło się zamiłowanie 
do lalkarstwa. Rozwijał je na przestrzeni lat 
na Pomorzu i na Opolszczyźnie. Doskonalił 
warsztat, a opracowania publikował w ze-

szytach metodycznych, przeznaczonych dla 
instruktorów teatralnych. Prowadził ponad-
to wykłady o lalkarstwie w różnych studiach 
teatralnych. Osiągnął najwyższe kwalifikacje 
i w 1960 roku został członkiem Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Lalkarzy (UNIMA). 
Po przejściu na emeryturę nie rozstał się ze 
swą pasją. W 1992 roku zamieszkał w Nowem 
i w Centrum Kultury ZAMEK zorganizował 
Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat".

Stefan Gełdon w 2018 roku otrzymał pre-
stiżową nagrodę i wyróżnienie australijskiej 
Fundacji Polcul Foundation im. Jerzego Bo-
nieckiego za organizację i animację teatru lal-
kowego „Baśniowy Świat” oraz Nagrodę Staro-
sty Świeckiego w kategorii – kultura i sztuka. 
Podczas jubileuszu życzenia składali przedsta-
wiciele samorządu, instytucji kultury, członko-
wie teatru lalkowego oraz przyjaciele i znajomi. 
Szczególne życzenia, bo w gwarze kociewskiej, 
złożyła nestorka ruchu regionalnego Gertru-
da Woźnicka. W roku 2020, kiedy obchodził 
70-lecie pracy artystycznej, otrzymał nagro-

dę „Laur Ziemi Strzeleckiej” za zainicjowanie 
trwającego tam od 50 lat festiwalu „Strzeleckie 
Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek”.

Stefan Gełdon przygotowuje spektakle w róż-
nych technikach: lalkowych (kukiełki, jawajki, 
lalki mimiczne), teatru cieni i teatru lumine-
scencyjnego. Sięga po sztuki z kanonu repertu-
aru teatru lalkowego, a także utwory pisane gwa-
rą kociewską. Od 1996 r. Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy wydaje – przy 
redakcyjnym udziale Stefana Gełdona – perio-
dyk Miłośnik teatru lalek. Na jego łamach Ste-
fan Gełdon prezentuje zeszyty technika teatru 
lalek. Są to bezcenne publikacje umożliwiające 
lalkarzom amatorom doskonalenie teatralnego 
rzemiosła. Stefan Gełdon jest także żeglarzem. 
Z bólem serca musiał sprzedać kilka lat temu 
swoją ukochaną łódkę, którą już nie miał siły się 
zajmować. Najważniejsze jednak, że jest wspa-
niałym, oddanym ludziom, młodym duchem 
i pełnym zapału człowiekiem. Optymistyczne 
podejście do życia, humor i żart są tym, z czym 
oprócz lalek kojarzy się Stefana Gełdona.

96 urodziny wybitnego 
lalkarza z Kręgu

UrodZiny | Stefan Gełdon urodzony w Kręgu wybitny artysta, lalkarz, znawca i popularyzator teatru 
lalek, m.in. twórca i reżyser Teatru Lalek i Cieni Baśniowy Świat, organizator Biesiad Lalkarskich w Cen-
trum Kultury Zamek w Nowem, ale przede wszystkim wspaniały, serdeczny, uśmiechnięty z ogromnym 
poczuciem humoru człowiek.

Idea projektu jest taka, aby w każdym 
mieście w Polsce, w którym działa 
Centrum Pomocy Dzieciom, powstał 
ozdobny mural, nawiązujący do dzia-
łalności fundacji. To właśnie w Staro-
gardzie powstał on jako pierwszy.
– Mamy co świętować, bo jest to 
jedna z wielu okazji aby podkreślić, 
że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
obchodzi w tym roku swój jubileusz. 
Działamy przez 30 lat, by chronić 
dzieci przed krzywdzeniem i dawać 
im szczęśliwe dzieciństwo. Staro-
gard jest uprzywilejowanym miastem 
z uwagi na siedzibę jednego z pięciu 

Centrum Pomocy Dzieciom w Pol-
sce. Jesteśmy dumni, że na terenie 
naszego miasta jest placówka, która 
codziennie niesie pomoc dzieciom 
krzywdzonym. 30 urodziny to powód 
do dumy, świętowania i do podsu-
mowania naszych działań. Pomyśle-
liśmy sobie, że miło by było, dać coś 
mieszkańcom i pokazać, że fundacja 
działa i jest potrzebna w Starogardzie 
Gdańskim. Tak zrodził się pomysł, 
aby powstał ten mural – powiedzia-
ła Aurelia Jankowska, koordynator 
starogardzkiego Centrum Pomocy 
Dzieciom.

mAmY W STAROGARdZIE KOlEJNY mURAl
STAROGARd GdAńSKI | Przez prawie trzy tygodnie starogardzcy artyści, magdalena i Adam Harasowie oraz Józef Olszynka, malowali mural na bocznej ścianie bloku nr 36 na osiedlu 
Kopernika. Obraz powstał w związku z 30-leciem Fundacji dajemy dzieciom Siłę. 11 sierpnia br. odbyło się jego uroczyste odsłonięcie. 

O godzinie 14:00 z pod Zielonej Bramy na Długim Targu ruszył ko-
lorowy korowód Kociewiaków, który przeszedł ulicami Gdańska na 
Skwer Heweliusza. Na miejscu odbyły się Unikaty z Kociewia, pokaz 
prezentacji dorobku kulturalnego Kociewia, rękodzieła, możliwość za-
kupu regionalnych artykułów, smakołyków, wydawnictw, spróbowania 
kociewskiej kuchni. O godzinie 17:00 w Nadbałtyckim Centrum Kul-
tury odbyła się wystawa artystyczna połączona z koncertem Kociewie 
ART. Na wystawie można było oglądać prace artystów: Pawła Tadeusza 
Galińskiego, Urszuli Kulczyk, Krzysztofa Rudka, Michała Majewskiego. 
Na zakończenie wystawy wystąpił zespół 5/6. Na scenie można było po-
słuchać i obejrzeć występy muzyczne: Kociewskie Retro, Zespół Pieśni 
i Tańca Kociewianki, Zespół 5/6 Tczewska Formacja Szantowa, Orkie-
stra Dęta ze Świekatowa powiat Świecki, pokazy taneczne lokalnych ar-
tystów oraz pokazy historyczne z Grodziska Owidz.

Święto Kociewia 
na Jarmarku Św. 
Dominika
Kociewie | W piątkowe popołudnie podczas Jarmarku św. Dominika 
w Gdańsku odbył się Święto Kociewia.

„WAKACYJNE śROdY 
W „KUlTURAlNI” 
W CZARNEJ WOdZIE
CZARNA WOdA | W środę 18 sierpnia zabawą w paintball 
zakończył się  cykl spotkań dla dzieci „Wakacyjne środy 
w „Kulturalni”. 

Co tydzień w środę grupa wcześniej zapisanych dzieci 
uczestniczyła w różnorodnych  zajęciach. W ramach 
spotkań odbyły się zajęcia artystyczne, taneczne, na-
uka gry na bębnach, spotkanie z garncarzem, paintball 
oraz wycieczka do parku linowego w Kościerzynie. 
Każde zajęcia prowadzone były przez instruktorów 
dzięki czemu dzieci  świetnie się bawiły i nabyły nowe 
umiejętności.  
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W ostatnich dniach zostały zakończo-
ne roboty budowlane związane z budo-
wą drogi gminnej na odcinku Młynki-
Osowo Leśne.

W ramach inwestycji powstała droga 

o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjaz-
dami do poszczególnych posesji. Przy 
drodze wykonano umocnione pobocza. 
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg Spółka Akcyjna.

Dnia 20 sierpnia odbyło się uroczyste 
otwarcie drogi. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciel wykonawcy zada-
nia, projektantka i jednocześnie Inspek-
tor Nadzoru Elwira Michałek, Radni 

Gminy Lubichowo Paweł Sender oraz 
Robert Olszowy, Wójt Gminy Lubichowo 
Andrzej Toczek, Sołtys Osowa Leśnego 
Edward Błaszków, pracownicy Urzędu 
Gminy Lubichowo, były Dyrektor Szkoły 
w Osowie Leśnym Stefan Brzeziński oraz 
zaproszeni mieszkańcy Osowa Leśnego.  
Drogę poświęcił ks. Adam Kapelusz Pro-
boszcz Parafii w Borzechowie.

Udało się przy współpracy wielu osób 
wybudować drogę, która będzie łączyła 
mieszkańców Gminy Lubichowo- pod-
kreślał podczas uroczystości Wójt Gminy. 
Droga Młynki –Osowo Leśne łączy dwie 
drogi powiatowe. Mieszkańcy uzyskali ła-
twe i komfortowe połączenie bez koniecz-
ności objazdu przez Ocypel czy Borzecho-
wo. Specjalne podziękowania dla sołtysa 
Osowa Leśnego Pana Edwarda Błaszków, 
który szczególnie aktywnie udzielał się 
w procesie pozyskania dotacji. Jest to chy-
ba najbardziej wyczekiwana inwestycja 
w sołectwie Osowo Leśne.

Zadanie współfinansowane jest w ra-
mach operacji typu „ Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania „ Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy odcinek drogi gminnej 
oddany do użytkowania

PomorZe | Jak radzić sobie z zagrożeniem epidemicznym? O tym dyskutowali na specjal-
nie zwołanej konferencji przedstawiciele Straży Gminnych i Miejskich z całego Pomorza. 

Kierujący land roverem 22-latek zderzył się 
z dwoma jadącymi w przeciwnym kierunku 
autami. Sprawca nie posiadał uprawnień do 
kierowania, a w samochodzie zamontowane 
były ukradzione tablice rejestracyjne. Obec-
nie policjanci wyjaśniają bliższe okoliczno-
ści tego zdarzenia.
W sobotę 14 sierpnia br. kilka minut przed 
godz. 21 starogardzcy policjanci otrzy-
mali zgłoszenie o wypadku drogowym, do 
którego doszło w miejscowości Janowo 
na drodze wojewódzkiej nr 222. Dyżurny 
natychmiast skierował na miejsce tego 
zdarzenia funkcjonariuszy drogówki oraz 
technika kryminalistyki.
Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu 
mundurowi, do wypadku doszło, gdy 22-
letni kierowca land rovera z nieustalonej 
przyczyny zjechał na pas służący do ruchu 
w przeciwnym kierunku, gdzie zderzył się 

z osobową hondą i oplem zafirą.
W wyniku tego zdarzenia do szpitala trafił 
kierowca land rovera i opla oraz pasażerka 
hondy. Badanie alkomatem wykazało, że 
osoby kierujące pojazdami były trzeźwe. 
Funkcjonariusze zatrzymali dowody reje-
stracyjne od rozbitych aut. Po sprawdzeniu 
w policyjnych kartotekach okazało się, że 
sprawca tego zdarzenia nie posiadał upraw-
nień do kierowania, a samochód, którym się 
poruszał, miał założone skradzione tablice 
rejestracyjne. Mundurowi sporządzili oglę-
dziny miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych 
samochodów. Policyjny technik wykonał 
dokumentację fotograficzną i zabezpieczył 
ujawnione na miejscu ślady, które mogą 
okazać się pomocne w ustaleniu dokład-
nych okoliczności tego wypadku. Obecnie 
mundurowi wyjaśniają bliższe okoliczności 
tego zdarzenia.

PIRACKA JAZdA bEZ UPRAWNIEń
NA SYGNAlE | Trzy ranne osoby i 3 rozbite auta, to skutek wypadku drogowego jaki 
wydarzył się w czasie minionego weekendu w Janowie na drodze wojewódzkiej 222.

Pływanie po rzece rozpoczęto już w czerwcu, 
by kontynuować je w lipcu, do których uczestni-
cy otrzymali harmonogram zajęć. Zakończenie 
zajęć nie oznacza jednak, że małe kajaki znikną 
z czarnowodzkiego krajobrazu. W sierpniu oraz 
we wrześniu zajęcia będą miały charakter spon-
tanicznych spotkań z osobami, które wyrażą chęć 

dalszego szlifowania swoich umiejętności. 
Wśród tegorocznych uczestników znalazła się 

grupa chłopców, która tego lata pierwszy raz spró-
bowała swoich sił w kajakarstwie. Postępy poczy-
nione przez chłopców są najlepszą motywacją do 
dalszej „pracy” dla nich samych jak również dla 
instruktora. 

Relacja z wycieczki kajakowej 
młodzieży
STAroGArd GdAŃSKi | Dobiegły końca zajęcia z kajakarstwa z elementami kajak polo. Jak co roku 
brały w nich udział dzieci oraz młodzież z gminy Czarna Woda, dla których aktywny wypoczynek w kajaku 
stanowił atrakcję w czasie letniej przerwy oraz nadal niepewnych czasów związanych z pandemią. 
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Zorganizowali charytatywną akcję na rzecz cho-
rej dziewczynki. Hania Ziółek z Brzeźnicy ma 5 
lat. Od urodzenia zmaga się z szeregiem przeróż-
nych chorób, które nie pozwalają jej normalnie 
funkcjonować. Choć wcześniej organizowane były 
akcje charytatywne na rzecz dziewczynki, ta wciąż 
potrzebuje wsparcia. Sławomir biegnie, Dariusz je-
dzie rowerem. Dla Hani pokonają dystans z Helu 
do Dąbia. Do zrobienia mają w sumie 575 km. Do 
zwiedzenia 14 miejscowości. Jeden z przystan-
ków zrobili w Grodzisku Owidz. Spotkali się tam 

z wójt Magdaleną Forc-Cherek oraz dyrektor Mag-
daleną Zatorską.

- Cel, jaki sobie wyznaczyłem, jest bardzo wy-
magający, ale szczytny. Wydarzenie organizujemy 
wspólnie z Wójtem Gminy Dąbie, Marcinem Re-
czuchem. Za nami dziś czwarty odcinek, Pszczół-
ki-Owidz. Łączny przebyty dystans do tej pory 
to 159 km. Nie czuję jeszcze zmęczenia, ale nogi 
wręcz przeciwnie mają dość. Walczę i nigdy nie 
poddam się, bo biegnę dla Hani i to jest nasz cel. – 
powiedział Sławomir Tarczewski.

W sobotę – 4 września o godzinie 15:00, w ki-
nie Sokół, w Starogardzie Gdańskim odbędzie się 
akademia oraz koncert solistów Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W niedzielę - 5 września od godziny 15:00, 
w Stadzie Ogierów, w Starogardzie Gdańskim od-
będzie się „Festyn Kawaleryjski”, a w nim m.in.: 

ekspozycja wozów bojowych i wyposażenia woj-
skowego

koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lą-
dowych

wojskowa grochówka 
pokaz musztry paradnej oraz władania bronią 

białą w wykonaniu Szwadronu Kawalerii WP
pokaz działania WP w realiach współczesnego 

pola walki z użyciem środków pozoracji ognio-
wej.

inscenizacja „Kawaleryjskie Opowieści” 
pokaz kaskaderski 

inscenizacja historyczna „2 Pułk Szwoleżerów 
we wrześniu 1939 r.” z udziałem grup rekonstruk-
cji historycznej, pododdziałów kawalerii z zasto-
sowaniem pirotechnicznej pozoracji pola walki... 
i wiele innych atrakcji.

Organizatorami uroczystości są: Szwadron Ka-
walerii 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
stacjonujący w Starogardzie Gdańskim, Woje-
wództwo Pomorskie wraz z 16 Pomorską Dywizją 
Zmechanizowaną, 

9 Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej przy 
współudziale Samorządu Starogard Gdański oraz 
Fundacji LOTOS.

Patronat Medialny: TVP Gdańsk, Radio Głos, 
Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Gazeta Kociew-
ska, Kociewiak.pl, Portal informacyjny GST24.pl, 
Przegląd Samorządowy Pomorze, Express Powia-
tu Starogardzkiego, Wieści z Kociewia, Verizane, 
24starogard.pl, Reporter Kociewia.

Bieg po zdrowie Hani Zapraszamy do wspólnego 
świętowania ze szwoleżeramibieG | Sławomir Tarczewski i Dariusz Grabiec zawodowo są żołnierzami, a prywatnie lubią pomagać.

STAroGArd GdAŃSKi | Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku szwoleżerów Rokitniańskich zaprasza wszyst-
kich mieszkańców na uroczystości z okazji Święta Pułkowego.

Miejscem odpoczynku była świetlica 
wiejska i podwórko przy świetlicy. Kolarze 
posilili się kawą i domowym ciastem oraz 
zwiedzili remizę strażacką, a po chwili 
wytchnienia udali się w dalszą drogę.
Serdecznie dziękujemy Pani Justynie 
Kruk, Pani Justynie Jędrzejewskiej, Pani 
Agnieszce Myk, Pani Annie Leśniak i Pani 

Ewie Fankidejskiej za pomoc w przygoto-
waniu poczęstunku oraz Strażakom z OSP 
Radogoszcz za dodatkowe atrakcje.
Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny 
gościć uczestników Rajdu organizowane-
go przez Lokalną Organizację Turystycz-
ną KOCIEWIE. Do zobaczenia w kolejnych 
latach.

KOCIEWSKO-bOROWIACKI RAJd ROWEROWY
KOCIEWIE | W niedzielę, 15 sierpnia 2021 r., odbył się 24. Kociewsko-borowiacki Rad 
Rowerowy, którego trasa prowadziła przez teren Gminy Osiek. Uczestnicy Rajdu 
odwiedzili Osiek i OSIECKI JARmARK OdPUSTOWY a następnie Radogoszcz, gdzie 
czekał na nich słodki poczęstunek.

czekamy na 
twoje materiały

artykuły
zdjęcia
filmy

redakcja@expressy.pl



Uczniowie Steico przystąpili 
do egzaminów czeladniczych 
w zawodzie mechanik – operator 
maszyn do produkcji drzewnej. 
Grupa czternastu pracowników 
młodocianych z zakładu 
w Czarnej Wodzie 24 i 25 sierpnia 
przystąpiła do części praktycznej, 
natomiast 27 sierpnia do 
teoretycznej części egzaminu. Już 
dziś fotorelacja z 1 dnia egzaminu!

Czeladnik - jeden ze stopni 
kwalifikacji zawodowych, 
stwierdzający opanowanie 
przez ucznia, młodocianego 
pracownika zatrudnionego w celu 
nauki zawodu, umiejętności 
praktycznych oraz teoretycznych 
w zawodzie rzemieślniczym oraz 
potwierdzający je dowodem 
kwalifikacji zawodowych w formie 
zdanego egzaminu czeladniczego.

STEICO Poniedziałek, 30 sierpnia 20218

Egzamin czeladniczy



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:

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.

KONTAKT:
Patrycja Niemczyk-Wandowska,
tel.: 668 683 850, email: rekrutacjaczw@steico.pl 
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dołącz do Nas. Pracuj w STEICO

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

Zakład w Czarnej Wodzie STEICO Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, Polska

OPERATOR WóZKA WIdłOWEGO
mIEJSCE PRACY: Czarna Woda, ul. mickiewicza 10

→ OFERUJEmY:
Stabilność zatrudnienia, •
Bogaty pakiet socjalny dla pracowników oraz ich  •

rodzin,
Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku:  •

Szlachta, Czersk oraz Zblewo lub dopłatę do 
dojazdów z pozostałych miejscowości,

Atrakcyjny program poleceń pracowniczych, •
Ubezpieczenia grupowe współfinansowane  •

przez Pracodawcę,
Wysokie wynagrodzenie, uzależnione od  •

zaangażowania Pracownika.

→ WYmAGANIA:
Doświadczenia w pracy na magazynie, •
Uprawnień UDT na wózki widłowe, •
Umiejętności jazdy wózkiem widłowym/ •

wózkiem bocznym,
Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym  •

4 brygadowym 
Chęci i otwartości na pracę wielozadaniową. •

→ ZAdANIA:
Załadunek, rozładunek wózkiem czołowym/ •

wózkiem bocznym (duże gabaryty),
Poruszanie się wózkiem widłowym między  •

wiatami magazynowymi,
Dbanie o porządek na terenie uczęszczanym  •

przez wózki widłowe,
Praca ze skanerem. •

Dokumenty aplikacyjne (CV) należy przesłać na adres rekrutacjaczw@steico.pl lub dostarczyć do skrzynki 
na Portierni Zakładu w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10, Pokój nr A006 lub Recepcja.

W temacie e-mail prosimy o podanie nazwy stanowiska 

Prosimy o dopisanie klauzuli potwierdzającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celach rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tyko z wybranymi Kandydatkami/
Kandydatami.
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W Szpitalu Specjalistycznym w Ko-
ścierzynie powstało Centrum Infor-
macyjno-Koordynacyjne Volontarius. 

Ma pomagać osobom, które chorowa-
ły na COVID-19. Są pierwsi zaintere-
sowani?

- W ciągu niespełna trzech tygodni 
zgłosiło się już ponad 50 osób. W tej 
chwili przygotowywane są dla nich in-
dywidualne harmonogramy rehabilita-
cyjne.

Z jakimi problemami najczęściej się 
borykają?

Większość ma problemy oddechowe. 
Pacjenci potrzebują też wsparcia psy-
chologicznego. Trzeba pamiętać, że dla 
wielu ozdrowieńców wyjście z choroby 
to dopiero pierwszy krok na drodze do 
pełnej sprawności. Według szacunków 
specjalistów co najmniej jedna trzecia 
ozdrowieńców ma powikłania pocovi-
dowe. Są to nie tylko problemy związa-
ne z układem oddechowym, ale również 
pogorszenie ogólnej sprawności organi-
zmu, zaburzenia lękowe a nawet depre-
syjne. Takie osoby potrzebują konkret-
nej, skoordynowanej pomocy. Projekt 
Pomorskie Wspiera wychodzi naprze-
ciw tym potrzebom. 

Na jaką pomoc konkretnie mogą liczyć 
takie osoby?

Wsparcie oferowane w ramach pro-
jektu obejmuje usługi i porady fizjote-
rapeutów, poradnictwo psychologiczne, 
szczepienia przeciwko pneumokokom 
czy edukację zdrowotną. Będzie też 
można skorzystać z pomocy wolon-
tariuszy. Co ważne, dla każdej osoby 
biorącej udział w projekcie, zostanie 
opracowany indywidualny plan wspar-
cia, dostosowany do potrzeb uczestni-
ka. Chodzi o liczbę zabiegów i rodzaj 
wsparcia. Dzięki temu osoby po choro-
bie szybciej odzyskają sprawność i siły, 
co umożliwi im powrót do codzien-
nych aktywności, w tym aktywności 
zawodowych.

Ile osób będzie mogło skorzystać z po-
mocy?

- Zakładamy, że ze wsparcia skorzy-
sta co najmniej 3 tysiące mieszkańców 
naszego województwa. Koszt całego 
projektu to ponad 7 milionów złotych. 
I będzie realizowany przez najbliższe 
dwa lata, czyli do połowy 2023 roku. 
Doświadczenia zebrane w tym czasie 
będziemy też na pewno chcieli wyko-
rzystać przy realizacji kolejnych pro-
jektów, tworzonych w szczególności 
w ramach nowego programu pod nazwą 
Fundusze Europejskie dla Pomorza. Jed-
nym z naszych celów na najbliższe lata 
jest to, aby na Pomorzu jak najwięcej 
świadczeń udzielanych było w sposób 
spersonalizowany oraz możliwie jak 
najbardziej kompleksowy. Ważne jest 
ponadto zaangażowanie wolontariuszy 
oraz stymulowanie jeszcze większego 
zaangażowania podmiotów leczniczych 
w działania związane z prewencją cho-
rób, czyli z profilaktyką.

W Centrum znajdą pomoc także osoby, 
które nie chorowały na COVID-19…

– Zgadza się. Pomorskie Wspiera to 
projekt skierowany również do osób na-
rażonych w szczególny sposób na ciężki 
przebieg COVID-19, które są zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. Dotyczy 
to przede wszystkim seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami i chorobami 
przewlekłymi. Już w tej chwili seniorzy 
są zainteresowani szczepieniami profi-
laktycznymi przeciwko pneumokokom. 
Na pojawienie się tej szczepionki trze-
ba jeszcze chwilę poczekać. Gdy tylko 
będzie dostępna, będziemy o tym sze-
roko informować, w tym poprzez stro-
nę internetową CIK. Proszę tam zatem 
zaglądać.

Jak można dostać się do projektu?
- Wystarczy skontaktować się z Cen-

trum Informacyjno-Koordynacyjnym 
Volontarius. Można zadzwonić, napisać 
e-maila lub zgłosić się osobiście. Cen-
trum jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00. Znajduje się 
w bloku A szpitala w Kościerzynie. Waż-
ne też, żeby wyraźnie podkreślić, że pro-
jekt Pomorskie Wspiera jest realizowany 
na terenie całego województwa pomor-
skiego, nie tylko w Kościerzynie. Pomoc 
dotrze zatem do każdego, kto spełni wa-
runki projektu, bez względu na miejsce 
zamieszkania na terenie Pomorza.

Centrum poszukuje też wolontariu-
szy…

- Tak, to niezwykle istotne. Każdy, kto 
chce pomagać jest mile widziany. Chodzi 
o pomoc osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej, często 
chorym, którym trudno jest zaplanować 
codzienne obowiązki. Pomoc wolontariu-
szy będzie dla nich ogromnym wsparciem. 
Osoby, które chciałyby się w taki sposób 
włączyć do projektu, prosimy o kontakt 
z Centrum Volontarius. Bardzo zachęcam.

CENTRUm INFORmACYJNO-
KOORdYNACYJNE VOlONTARIUS

telefon 58 686 01 00,

w godz. 8.00-15.00, 

e-mail: cik@szpital-koscierzyna.pl,

kontakt osobisty, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00: Centrum 
Informacyjno-Koordynacyjne Volon-
tarius, Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie (Blok A).

Chorowałeś na COVID- 19 – zgłoś 
się do fizjoterapeuty i psychologa. 

W ramach projektu Pomorskie Wspiera samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 7 milionów złotych na pomoc dla ozdrowieńców oraz osób nara-
żonych na ciężki przebieg choroby. Rozmowa z Agnieszką Kapałą-Sokalską, członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. trwają KONSULTACJE projektu programu Fun-
dusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz doku-
mentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.
eu Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu. 
Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027" lub 
na adres poczty elektronicznej fep21-27@pomorskie.eu do 30 września 2021 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.
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Kaszubskie Morze w Borach
Tucholskich
―  Wdzydze to nazwa wielkiego jeziora, powstałego 
z połączenia pięciu jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, 
Jelenie i Słupinko.  ―

Nazywane bywa również Wielką 
Wodą, Szerzawą, a także mo-
rzem kaszubskim. Leży w Borach 
Tucholskich na terenie Kaszub 
Południowych, w województwie 
pomorskim.
Jezioro Wdzydzkie, obok jeziora 
Turkusowego i jeziora Hańcza, to 
można śmiało powiedzieć, naj-
piękniejsze jezioro w Polsce. Naj-
większe wrażenie robi ogromna 
rozległość jeziora, na które składa 
się tak naprawdę aż pięć połączo-
nych ze sobą akwenów: Wdzydz-
kiego, Jelenia, Radolnego, Gołuń 
i Słupinko. Głębokość jeziora 
Wdzydze dochodzi do 68 me-
trów, a jego ogólna powierzchnia 
wynosi 1570,3 hektarów, co ozna-
cza, że jest to największe rozlewi-
sko na Pojezierzu Kaszubskim.
Kaszubskie Morze, jak nazywane 
bywa jezioro, zostało całkowicie 
objęte obszarem Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Co cieka-
we, Wdzydze nie ma stałego po-
łączenia z Morzem Bałtyckim, ale 
żyją w nim trocie. Naszą uwagę 
przykuł także fakt, że jezioro na 
mapie swoim kształtem przypomi-
na krzyż. 
Pochodzenie jeziora wiąże się 
z najmłodszym okresem epoki 
lodowcowej na ziemiach Polski, 

zwanym zlodowaceniem bałtyc-
kim. Jezioro tworzą dwie potężne 
i przecinające się rynny. Jedna 
z nich biegnie w kierunku równo-
leżnikowym, druga zaś w południ-
kowym. Obie rynny zostały wytwo-
rzone na szlaku skrzyżowania się 
dwóch systemów odpływu wód, 
które przepływały w okresie zlodo-
wacenia pod czaszą lodowca. 
Wody te płynąc pod lodem, znaj-
dowały się pod ciśnieniem hy-
drostatycznym powodując erozję 
wgłębną i przyczyniając się do 

znacznej i zróżnicowanej głębo-
kości zbiornika (od średniej wy-
noszącej 15,2 m do maksymalnej 
- 72 m). Ogromne bryły martwego 
lodu, pochodzące z rozpadu lądo-
lodu i oddzielone od głównego 
lodowca, zaległy w obniżeniach 
terenu i zakonserwowały je. Gdy 

klimat uległ znacznemu ociepleniu 
bryły lodu zagrzebane w materia-
le morenowym, w sandrowych pia-
skach i żwirach wytopiły się, a za-
chowane rynny wypełniła woda. 
W ten sposób powstało podłużne 
jezioro rynnowe o nietypowym 
kształcie i urozmaiconej linii brze-
gowej. Silnie rozwinięte brzegi 
Jezior Wdzydzkich częściowo po-
kryte są lasem i miejscami wzno-
szą się na wysokość od 7 do 10 
m ponad lustro wody. Linia brze-
gowa charakteryzuje się ponadto 
dużą liczbą półwyspów i zatok. 
Największe półwyspy krzyża to 
Kozłowiec, Zabrody (między któ-
rymi, jak przez bramę, wpływa 
się na jezioro Wdzydze) i Lipa 
(na wschodnim brzegu jeziora 
Wdzydze, między Lipą a wyspą 
Ostrów Wielki jezioro osiąga naj-
większą głębokość).
Z jeziora Wdzydzkiego wyłaniają 
się 4 wyspy, z których największa 
nosząca nazwę Wielki Ostrów jest 
zamieszkała. Wody całego kom-
pleksu Jeziora Wdzydzkiego ukła-

dają się w kształt gigantycznego 
krzyża, widocznego ze wzgórza 
stanicy PTTK we Wdzydzach Ki-
szewskich. Cztery ramiona tworzą 
jeziora rynnowe: Radolne, Jele-
nie, Gołuń i Słupinko. W pobliżu, 
w otoczeniu wzgórz i sosnowych 
lasów, rozlewa się jeszcze kilkana-
ście mniejszych jezior, co w efek-
cie tworzy wyjątkowo malowniczy 
krajobraz.
Cała okolica to prawdziwy raj dla 
żeglarzy i kajakarzy, na których 
czeka szlak rzeki Wdy biegnący 
przez Jezioro Wdzydzkie. Rów-
nież wędkarze będą zachwyceni, 
bowiem jest to jedyne miejsce 
w Polsce, gdzie żyje populacja 
wielkiej troci – odmiana łoso-
sia. Turyści przybywający nad 
Jezioro Wdzydze zatrzymują się 
zwykle w miejscowości Wdzydze 
Kiszewskie, słynącej z wielu atrak-
cji, ale w pobliżu znajdują się też 
inne ciekawe miejscowości: Go-
łuń, Borsk oraz Wiele (Kalwaria 
Wielewska). 
G.Adamczewski
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Fach w ręku
coraz bardziej cenny

Piwowar, ludwi-
sarz, brukarz, 
cieśla, guwer-
nantka czy dekarz 
– to zawody, które 
wracają do łask. 
Sprzyja im m.in. 
rosnący deficyt 
specjalistów 
z fachem w ręku 
na rynku pracy 
czy powracająca 
moda na rze-
miosło. W wielu 
profesjach już 
teraz zarobki są 
satysfakcjonujące, 
a w przyszłości 
można jeszcze 
liczyć na podwyżki 
– wynika z raportu 
Personnel Service. 

Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i wykorzystywanie danych sate-
litarnych – takie będzie główne 
zadanie centrum operacyjnego 
Polskiej Agencji Kosmicznej, 
które ma powstać w Gdańsku. 
Szacunkowy koszt inwestycji 
wynieść ma około 20 milionów 
euro, a realny termin realizacji 
to rok 2026. 

Budowa centrum operacyjnego POL-
SY ma być finansowana z Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Krajowego 
Programu Kosmicznego. Jest to tylko 
jedna z niewielu planowanych inwe-
stycji w sektor kosmiczny. W naj-
bliższych latach Polska Agencja 
Kosmiczna będzie miała do dyspo-
zycji budżet inwestycyjny wynoszący 
nawet 170 mln euro. Część tej kwoty 
zostanie zainwestowana w centrum 
operacyjne w Gdańsku. 

Lokalizacja nie jest przypadkowa. To 
właśnie w Gdańskim Parku Naukowo 
– Technologicznym mieści się główna 
siedziba POLSY, na Pomorzu prężnie 
działają firmy z sektora kosmicznego 
i jest tutaj duży potencjał naukowy za 
sprawą uczelni wyższych, kierunków 
studiów i samych studentów. 

- Chcemy rozwijać działalność Pol-
skiej Agencji Kosmicznej tutaj na 
miejscu w Gdańsku. Chcemy, żeby 
Pomorze było ośrodkiem, gdzie dzięki 
dostępności kadr i dobrej lokalizacji 
będzie można tę działalność rozwijać 
zarówno po stronie przemysłu, jak 
i po stronie nauki - mówi wiceminister 
rozwoju pracy i technologii Robert 
Tomanek.

Dokładna lokalizacja centrum opera-
cyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej 
nie jest jeszcze znana. Ta sprawa jest 
przedmiotem konsultacji z władzami 
samorządowymi. Centrum operacyj-
ne ma się głównie zajmować się po-
zyskiwaniem, przetwarzaniem, prze-
chowywaniem danych satelitarnych, 
udostępnianiem ich uczelniom, fir-
mom czy administracji państwowej. 

Reformy oświaty w Polsce po 
zmianie ustroju przypominają 
stąpanie po polu minowym, 
a niemal każda poważna zmiana 
to eksperyment na żywym or-
ganizmie. Największą wadą tych 
zmian jest krótkowzroczność 
i brak umiejętności przewi-
dywania, jakie skutki reforma 
może przynieść w dalszej 
przyszłości. Tak było m.in. ze 
szkołami zawodowymi, które 
masowo były likwidowane po 
roku 2000. W efekcie dzisiaj 
w Polsce brakuje specjalistów 
z fachem w ręku, a wielu z tych, 
którzy ten fach mają wybrało 
lepiej płatną pracę za granicą. 
I choć dzisiaj młodzi ludzie nie-
koniecznie garną się do takich 
zawodów jak cieśla czy dekarz, 
eksperci Personnel Service 
wskazują, że dla wielu jest to 
lepsza ścieżka kariery niż nadal 
popularne kierunki, jak np. 
ekonomia czy socjologia. 
- Umiejętność wykonywania 
czegoś konkretnego, daje zde-
cydowanie więcej możliwości 
nie tylko na zatrudnienie się 
w jakiejś firmie lokalnej, ale też 
i na uruchomienie samodziel-
nej działalności gospodarczej 
- mówi Jolanta Kosakowska ze 
Związku Rzemiosła Polskiego.
Piwowar, ludwisarz, kowal, 
dekarz i brukarz – osoby, które 
zdecydują się na kształcenie 
w tych zawodach mogą spać 
spokojnie. W perspektywie naj-
bliższych 5-10 lat istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ich 
zarobki będą rosnąć. A już teraz 
nie należą do niskich. Piwo-
war, czyli osoba zajmująca się 
warzeniem piwa może obecnie 

zarobić od 4 do 6 tys. zł brutto, 
do tego należy doliczyć różnego 
rodzaju dodatki i benefity. 
Ludwisarze, którzy wykonują 
m.in. odlewy dzwonów czy 
posągów, już kilka lat temu 
zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, 
a z roku na rok ich pensje 
rosną. Z niewiele mniejszym 
wynagrodzeniem, ale również 
z dużymi szansami na podwyż-
kę są brukarze oraz kowale – 
szczególnie wyspecjalizowani, 
tacy jak kowale artystyczni czy 
materiałoznawcy. 
- Duża szansa na wzrost wyna-
grodzeń to pochodna rosnącego 
popytu na te zawody. W ostat-
nich latach browarnictwo staje 
się coraz bardziej popularne, 
podobnie rośnie moda na wzor-
nictwo użytkowe. Branża bu-
dowlana również nie zwalnia, 
w związku z czym nadal będą 
potrzebni brukarze czy dekarze, 
przy czym ci ostatni mają szansę 
na większe zarobki w związku 
z rozwojem fotowoltaiki, która 
montowana na dachach zyskuje 
coraz większą popularność – za-
uważa Krzysztof Inglot, Prezes 
Zarządu Personnel Service.
Średnie szanse na wzrost wy-
nagrodzeń mają guwernantki, 
cieśle, stolarze i kamieniarze. 
Nadal jednak w tych profesjach 
zarabia się całkiem nieźle. 
Aktualne zarobki guwernantek 
osiągają poziom nawet 8 tys. 
zł brutto. Wszystko zależy od 
kompetencji danej osoby.

Więcej w najnowszym, 99 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Widoczne gołym okiem rezultaty wyma-
gają wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej 
pracy. Tak też było w przypadku współpracy 
lokalnego dewelopera, Krzysztofa Cwajdy 
z władzami pelplińskiego samorządu. Przy-
gotowanie zaplecza w postaci dokumentacji 
planistycznej, przeprowadzenie procedury 
przetargowej, żmudne prace projektowe, 
wreszcie sam proces budowlany. Wielu 
komentowało, że to nie ma sensu, że współ-
praca tego rodzaju w tak małym mieście jak 
Pelplin, tym samym z inwestycją na niespoty-
kaną dotąd skalę, nie powiedzie się, a jednak 
dokładnie 4 marca 2021 r., kiedy uroczyście 
otwarto pierwszy etap tejże inwestycji. Jej 
efektem jest 47 nowych lokali mieszkalnych, 
42 komórki lokatorskie, 7 lokali usługowych 
oraz 49 stanowisk w hali garażowej.

Kreowana przez Gminę Pelplin zintegro-
wana polityka mieszkaniowa ma za zadanie 
tworzyć jak najlepsze warunki do zapewnie-
nia mieszkańcom możliwości zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, są one 
nastawione na aspiracje i możliwości eko-
nomiczne gospodarstw domowych. W tym 
celu gmina stosuje odpowiednie instrumenty, 
czego przykładem jest nawiązanie współpracy 
z Krajowym Zasobem Nieruchomości. 

Rozpoczęcie wspólnych działań miało miejsce 
13 kwietnia bieżącego roku, kiedy to Bur-
mistrz Pelplina Mirosław Chyła oraz Zastępca 
Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 
Jarosław Pucek, w obecności Posła na Sejm 
RP Magdaleny Sroki oraz Zastępcy Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Zdzisła-
wa Kamienieckiego, podpisali porozumienie 
o współpracy. 

Podczas majowego posiedzenia Rady Miej-
skiej w Pelplinie przyjęte zostały stosowne 
uchwały, które zezwalają na utworzenie przez 
Gminę Pelplin spółki celowej Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. 
z o. o.. Jej udziałowcem będzie także Krajowy 
Zasób Nieruchomości, a sam sposób funk-
cjonowania spółki określony jest w ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. 
Na początku lipca br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin skierował do ministra wła-
ściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa wniosek o sfinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa  działań dotyczących objęcia 
przez Gminę Pelplin udziałów w tworzonej 
spółce celowej. Ostatecznie, gmina na ten cel 
uzyskała 3 mln zł.

Wśród planów na najbliższe miesiące 
w zakresie kreowania zintegrowanej polityki 
mieszkaniowej jest utworzenie przez samo-
rządy województwa pomorskiego, w tym 
Gminę Pelplin, wspomnianej już spółki. 
Podpisanie stosownej umowy ma nastąpić na 
początku września bieżącego roku. 

W Gdańsku ma 
powstać centrum 
operacyjne 
Polskiej Agencji 
Kosmicznej

BizneS

integracja polityki 
mieszkaniowej

Popyt na złoto ma się dobrze – analiza global-
nego rynku złota w II kwartale 2021 roku Złoto 
to pewna inwestycja w niepewnym czasie. Kiedy 
świat wciąż obawia się kolejnych fal związanych 
z pandemią koronawirusa, cena kruszcu utrzy-
muje się wysoko, a inwestorzy i banki nadal 
decydują się ulokować swój kapitał właśnie w tym 
kruszcu. Popyt na złoto (bez OTC) w II kwartale br. był praktycznie na poziomie II kwartału 
2020 r. i wyniósł 955,1 t (-1%), natomiast w I półroczu br. zanotował spadek o 10% – wynika 
z raportu Gold Demand Trends 2Q 2021. Co istotne, w ujęciu wartościowym inwestycje 
w złote sztabki i monety w I półroczu wzrosły o 60%, tym samym osiągając najwyższy od 
ośmiu lat poziom 34 miliardów USD.

Analiza rynku złota

zintegrowana polityka mieszkaniowa 
stanowi jeden z instrumentów rozwoju 
lokalnego. Wiele pozytywnych 
impulsów pobudzających gospodarkę 
mieszkaniową można w ostatnim 
czasie znaleźć na Pomorzu, w Pelplinie, 
gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 
Mirosław Chyła konsekwentnie realizuje 
wyznaczone na początku kadencji cele.



IIIexpressy.pl | | wybieram pomorskie | IIIexpressy.pl | | wybieram pomorskie |

Kolbudy w tym okresie, jak i w późniejszych 
latach, były jedynie przysiółkiem znacznie 
większej i zamożniejszej wsi - Bielkowa. Pod-
czas nadawania wsi Kartuzom, w Bielkowie 
było 45 włók, w Kolbudach zaś jedynie 5 
włók i młyn wodny. Mieszkańcy Kolbud jak 
i Bielkowa, w tym czasie, mieli być wolni od 
wszelkich ciężarów i zaciągów krzyżackich. 
Z młyna w Kolbudach korzystały wioski krzy-
żackie: Lublewo, Kowale i Żuławka, które były 
zobowiązane do posyłania tam zboża, tak jak 
miało to miejsce przed 1395 rokiem.
W 1399 roku Konwent Kartuzów wydał wieś 
Kolbudy osadnikom z Bielkowa, na prawie 
chełmińskim. Od tej pory mieli oni prawo 
pobierania dla siebie szarwarków, kar i in-
nych obowiązków, a klasztorowi byli zobo-
wiązani do płacenia czynszu.W II poł. XVI 
wieku tereny wsi Kolbudy były ciągle wła-
snością kościelną klasztoru w Kartuzach. 
Wiadomo też, że w tym czasie znajdowała 
się we wsi karczma (jedna z 34 karczm le-
żących na terytorium Kartuzów). W 1670 r. 
osadnicy płacili Kartuzom 3 złote i 10 gro-
szy za użytkowanie terenów wsi Kolbudy, 13 
złotych i 10 groszy za użytkowanie hamerni, 
plus pewną ilość żelaza.
Kolbudy dzielą się na dwie wsie: Kolbudy Gór-
ne - niem. Ober Kahlbude oraz Kolbudy Dol-
ne - niem. Unter Kahlbude. Według Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych 
Krajów Słowiańskich, około 1880 r., wieś Kol-
budy Górne leżała w powiecie kartuskim, 3 
mile od Kartuz, przy bitym trakcie kościersko 
- gdańskim, nad strugą Reknicą, która w Kol-
budach wpada do Raduni, obracając koła mły-
na znajdującego się w tym miejscu. Kolbudy 
Górne były najniżej położoną osadą w całym 
powiecie kartuskim. Razem z wybudowa-
niami Podwidlino, wieś liczyła 767 morgów, 
mieszkało tu 149 katolików, 145 ewangelików, 
12 zagrodników i 3 gburów. Kolbudy Górne 
oddzielone były od Kolbud Dolnych mostem 
na rzece Raduni. Kolbudy Górne leżały po za-
chodniej stronie rzeki, zaś Kolbudy Dolne po 
wschodniej. W Kolbudach Górnych znajdo-
wała się szkoła katolicka i ewangelicka. Wieś 
należała do parafii katolickiej w Pręgowie, zaś 
ewangelickiej w Lublewie. We wsi znajdowało 
się wiele obiektów przemysłowych: były tu 4 
hamernie żelaza i stali, 2 młyny, 1 cegielnia i 1 
piec do wypalania wapna.

Według „Statystyki ludności kaszubskiej” 
S. Ramułta z 1899 roku, Kolbudy Górne 
wraz z przyległościami Poldwidlin, liczyły 
ogółem 405 mieszkańców, w tym 168 kato-
lików Kaszubów, 6 ewangelików Kaszubów, 
16 katolików Niemców i 215 ewangelików 
Niemców.
Kolbudy Dolne zaś, były wsią należącą do po-
wiatu gdańskiego, przy granicy powiatu kar-
tuskiego, leżącą nad rzeką Radunią. W Kol-
budach Dolnych znajdowały się 3 hamernie 
żelaza i stali oraz młyn wodny. Wieś leżała na 
bitym trakcie kościersko - gdańskim, 2 mile 
od Gdańska. Należała do parafii katolickiej 
w Pręgowie, poczty w Lublewie. Wieś jest 
pięknie położona w wąskiej dolinie otoczo-
nej wzgórzami. Radunia tworzy w tym miej-
scu liczne zakręty i wodospady.
W 1903 roku właścicielami terenów nale-
żących do wsi Kolbudy Górne, byli: Peter 
Holzrichter, posiadający młyn i hamernię 
żelaza, G. Monglowski posiadający ha-
mernię oraz Adolf Lorwein posiadający 
cegielnię.
W 1912 roku właścicielami tych terenów 
byli: H. Kuschel i H. Winkel posiadający 
młyn i cegielnię. W tym czasie poczta znaj-

dowała się w Kolbudach, parafia ewangelic-
ka w Lublewie, zaś katolicka w Pręgowie.
Kolbudy to także nadleśnictwo, które or-
ganizuje kompleks ścieżek rekreacyjnych, 
poprowadzone aż do Ostrzyc i obejmują 
obszar trzech gmin: Kolbud, Przywidza 
i Trąbek Wielkich tworząc Wielką Pętlę (li-
czącą ponad 200 kilometrów). Całość przy-
stosowana dla potrzeb turystyki rowerowej, 
pieszej i konnej, zimą zaś stanowią atrakcję 
dla miłośników narciarstwa biegowego.
Wielka Pętla nie zawsze ciągnie się lasem, 
często drogą polną, ale również fragmen-
tami ruchliwą, asfaltową szosą. W ten dość 
długi szlak można się też włączyć w do-
wolnym miejscu, i w dogodnym dla sie-
bie punkcie zrezygnować. W główną linię 
wplecione są boczne ścieżki pokrywające 
się często ze szlakami turystycznymi. Orga-
nizatorzy planują również ustawienie kilku 
wież widokowych.
Kompleks, jak zapowiada  nadleśnictwo, ma 
być wzbogacony o dobrze zagospodarowa-
ne parkingi (miejsca odpoczynku), gdzie 
można będzie coś przekąsić, napić się oraz 
wypożyczalnie rowerów lub kajaków.
Trakt prowadzi wokół Jeziora Otomińskie-

go (11-kilometrowy odcinek, z Wróblów-
ki do Otomina i wokół jeziora otwarty 18 
października 2001 roku), gdzie podziwiać 
można wiekowe dęby - pomniki przyrody. 
Dalej trasa wiedzie przez Sulmin i wzdłuż 
Jeziora Łapino (nad którym znajduje się 
elektrownia wodna zbudowana w 1925 
roku) i przez rezerwat Jar Reknicy. Ścież-
ka kończy się w Czapielsku. Osobny szlak 
wije się wokół Jeziora Przywidzkiego. 
W drugim etapie inwestycji trasy te zostaną 
połączone.
Mimo iż całość obejmuje spory obszar, 
nie sposób się tam zgubić, gdyż gęsto roz-
mieszczono białe znaki z wyrysowanymi 
na nich rowerami. Są też kierunkowskazy, 
dzięki którym tylko dwa kilometry poko-
nuje się tą samą trasą. W miejscach prze-
cięcia z drogami publicznymi ustawiono 
drewniane szlabany, pozwalające na prze-
jazd rowerom, a uniemożliwiające wjazd 
samochodom. Nad Radunią zbudowano 
drewniane kładki. Są też stoły i ławy pod 
niedużym zadaszeniem, a także miejsca, 
w których wolno palić ognisko.
Na polanie nieopodal Łapina planowane jest 
także urządzenie  pola biwakowego. Będzie 
też można organizować tu spływy kajakowe 
starym korytem Raduni.
Na terenie Gminy znajduje się także wspa-
niała atrakcja archeologiczna 
Rezerwat „Bursztynowa Góra” jest zabyt-
kiem archeologicznym. Znajduje się we wsi 
Bąkowo. Wjazd z drogi głównej na parking 
przy lesie, urządzony i oznakowany stara-
niem nadleśnictwa Kolbudy. Rezerwat o po-
wierzchni 5 ha urządzony został zarządze-
niem Ministra Leśnictwa w 1954 r. W celu 
zachowania w niezmienionym stanie danej 
kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksplo-
atowanych szybów.
Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po 
niej wyrobiska w postaci lejów. Największy 
ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. 
Rezerwat posiada wyraźne granice wyzna-
czone drogami leśnymi. Dostęp jest dla tury-
stów pieszych. Prowadzi tutaj szlak turystycz-
ny (około 1 km), który biegnie po grzbiecie 
wzniesienia umożliwiając obserwację wzro-
kową dawnej kopalni.
Wybierając się na wędrówkę, koniecznie 
trzeba odwiedzić Kolbudy. To gmina z klasą!

Gmina z klasą
―  Pierwsze wzmianki dotyczące Kolbud (niem. Obr./Unter Kahlbude) pochodzą z 1395 roku, 
kiedy to Wielki Mistrz Krzyżacki, Konrad von Jungingen nadał klasztorowi Kartuzów wieś 
Bielkowo wraz z przysiółkiem zwanym Kolbudami, gdzie znajdował się młyn wodny.  ―



Przespacerujemy się po uroczym Parku 
Oliwskim, a widok na Zatokę Gdańską po-
dziwiać będziemy ze wzgórza Pachołek. 
Niewątpliwie najsłynniejszym zabytkiem Oli-
wy jest katedra z jej rokokowymi organami. 
Każdego roku tysiące turystów z Polski i za-
granicy odwiedza najdłuższą świątynię w Pol-
sce ( (107 m.) Katedra oliwska służyła jako 
nekropolia książąt pomorskich i jest nazywa-
na Wawelem Północy. Wewnątrz świątyni mo-
żemy podziwiać liczne zabytki renesansowe, 
barokowe i rokokowe, w tym słynne organy.
Niezwykły instrument, dzieło Jana Wulfa 
z Ornety, ozdobiony jest figurami aniołów 
trzymających w rękach instrumenty. W cza-
sie koncertów i prezentacji zobaczymy poru-
szające się trąbki, flety oraz wirujące słońce 
i gwiazdy. Organy składają się z 7876 pisz-
czałek. W momencie budowy były najwięk-
szym tego typu instrumentem w Europie.
Zakon cystersów jest wciąż obecny w Oli-
wie. Po II wojnie zakonnicy otrzymali po-

ewangelicki kościół na ul. Polanki. Warto 
odwiedzić tę świątynię, ponieważ jest to 
jeden z najlepszych przykładów neogotyku 
na Pomorzu. W Oliwie znajdziemy też me-
czet z minaretem.
Odkrywanie uroków i tajemnic tej niezwykłej 
miejscowości, jaką jest Oliwa, niech będzie 
celem naszej wycieczki w czasie. Odkrywa-
jąc piękno i ciekawostki dawnego opactwa 
cystersów, cofniemy się do średniowiecza 
a następnie podziwiając niezwykłą architek-
turę i dzieła sztuki przemieścimy się do XIX 
wieku. Niezwykłe uroki parku i okolicznych 
lasów, niepowtarzalne brzmienie oliwskich 
organów, oryginalne zastosowanie wody 
w zabytkowej kuźni wodnej oraz pobliska lo-
kalizacja ogrodu zoologicznego powodują, 
iż jest to miejsce w planie miasta Gdańska , 
które koniecznie należy zobaczyć.
Czarująca, różnorodna, klimatyczna - taka 
jest gdańska Oliwa.
Grzegorz Adamczewski

Magiczna Oliwa
― Po drodze odwiedzimy zabytkowe kamienice, muzea i weźmiemy udział w koncertach 

i spektaklach, czy pospacerujemy wśród przepięknych wzgórz, wśród których poczujemy się, 
jak w Beskidach, czy magicznych Sudetach. ―
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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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17 sierpnia tego sukcesu pogratulował 
im Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.

Młodzi zawodnicy odwiedzili włodarza 
razem ze swoją trenerką, a zarazem wice-
prezesem UKS „Kociewie”, w którym tre-
nują Agnieszką Szwedą-Princ.

– Antek i Paweł są bardzo „startowi”. To 
znaczy występy w zawodach, czy konkur-
sach ich napędzają. Doskonale radzą sobie 
ze stresem. Podczas przygotowań zdarza-
ją się trudne momenty, a czasem nawet 
chwile zwątpienia, ale szybko się po nich 
w naszym klubie podnosimy. W dużej 
mierze jest to zasługa rodziców naszych 
zawodników – mówiła Agnieszka Szwe-
da-Princ.

W tych samych zawodach w Chorzowie, 
w których wystartowali Paweł Kraiński 
i Antoni Gryniuk udział brały również 
zawodniczki starogardzkiego UKS „Ko-
ciewie”: trójka kobiet w składzie: Amelia 
Dembicka, Oliwia Lis oraz Emma Ślusar-
czyk; dwójka kobiet: Zuzanna Kottlewska 
z Martyną Reszką i Oliwia Lis z Martą 
Jaworską oraz dwójka mieszana: Marta 
Jaworska z Pawłem Kraińskim, którzy 
zajęli podczas tych mistrzostw 5. miejsce. 
Trenerami wspomnianych zawodników 

są Agnieszka Szweda-Princ i Jarosław 
Dahm.

– Paweł i Antek jako duet zawsze radzili 
sobie świetnie. Teraz zaczynają odbiegać 
od siebie wzrostem, dlatego obaj zaczy-
nają trenować w dwójkach mieszanych. 

Jednak mimo tego, jeszcze przez najbliż-
szy rok na pewno będą ćwiczyć wspólnie, 
bo myślę, że mają spore szanse na kolejne 
sukcesy – podsumowała trener akrobaty-
ki sportowej i wiceprezes UKS „Kociewie” 
Agnieszka Szweda-Princ.

Sukces młodych akrobatów 
ze Starogardu Gdańskiego

AKrobATyKA | Podczas czerwcowych Mistrzostw Polski Juniora młodszego w akrobatyce 
sportowej w Chorzowie dwójka męska Antoni Gryniuk i Paweł Kraiński zajęli II miejsce.
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