
SukceS prapremiery „chaty”

W Zblewie miała miejsce prapremiera pierwszego na świe-
cie filmu w gwarze kociewskiej. To był wyjątkowy wieczór! 
W czwartek (16 września) w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zblewie miała miejsce uroczysta prapremiera filmu „Chata” 
z cyklu „Dawni na Kociewiu”. Film powstał na podstawie au-
torskiego scenariusza Mirka Umerskiego ze Zblewa.
str. 2-3

Festyn KawaleryjsKi 

W niedzielę 05.09 w Stadzie Ogie-
rów  odbył  się  coroczny  Festyn 
Kawelweryjski z okazji Święta Ka-
walerii. Można było obejrzeć m.in. 
pokazy musztry  paradnej, włada-
nia białą bronią konno, insceniza-
cje  grup  rekonstrukcyjnych,  oraz 
wiele innych atrakcji.
str. 6

wizyta w czarnej wodzie 

Pod koniec  sierpnia  2021  ok.  50 
przedstawicieli świata nauki i biz-
nesu  z międzynarodowej  organi-
zacji  „Forum  Holzbau“  spotkało 
się w zakładzie STEICO w Czarnej 
Wodzie.  Zainteresowanie  człon-
ków Forum Holzbau było bardzo 
duże.
str. 8-9 
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To był wyjątkowy wieczór! W czwar-
tek (16 września) w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zblewie miała miejsce uro-
czysta prapremiera filmu „Chata” z cy-
klu „Dawni na Kociewiu”. Film powstał 
na podstawie autorskiego scenariusza 
Mirka Umerskiego ze Zblewa. Zdję-
cia kręcono m.in. w Izbie Regionalnej 
w Bytoni, w plenerach gminy Zblewo 
oraz w starej, drewnianej chacie w Ka-
sparusie.

Akcja filmu rozgrywa się na przełomie 
XIX i XX wieku. Opowiada perypetie 
Władysia i Maryśki - ich dzień powsze-
dni. A kto wcielił się w role bohaterów 
tej opowieści? Kociewiacy oczywiście! 
Amatorzy, zapaleńcy, a dokładniej - 
członkowie Kociewskiej Niezależnej 

Formacji Teatralnej ze Zblewa. Co cie-
kawe, nikt z osób zaangażowanych w ten 
projekt nie miał wcześniej nic wspólne-
go z teatrem, filmem ani sztuką aktor-
ską! Mało tego – niektórzy nigdy wcze-
śniej nie używali gwary kociewskiej! Był 
to więc ich aktorski debiut. A efekt jest 
wspaniały, o czym mogła przekonać się 
publiczność, licznie zgromadzona na 
sali widowiskowej zblewskiego GOK-u. 

Premierze towarzyszyło wzruszenie 
i radość twórców filmu, a widzowie nie 
kryli zachwytu i braw. Tuż po projekcji 
aktorom i twórcom gratulował wójt Ar-
tur Herold, który cieszy się, iż w Zble-
wie zrodził się kolejny, cenny projekt 
kulturalny, pełen pasji i zaangażowania. 
Dodajmy, iż film powstał w ramach 

Wielki sukces prapremiery „Chaty”
Gm. Zblewo | W Zblewie miała miejsce prapremiera pierwszego na świecie filmu w gwarze kociewskiej. 
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projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji Gminy Zblewo, a uroczysta 
prapremiera została zorganizowana pod 
patronatem Wójta Gminy Zblewo.

 „Chata” jest pierwszą częścią cyklu, 
który prawdopodobnie będzie składał się 
z trzech opowieści. Jak podkreślają twór-
cy filmu, opowieści te mają przybliżyć 
współczesnemu widzowi język, obyczaje 
oraz realia życia w kociewskiej wsi. Dla 
twórców filmu ukończenie tego projektu 
miało jeszcze jeden, szczególny wymiar. 
Tworząc ten film, chcieli oni bowiem 
także uczcić pamięć swojego przyjaciela 
śp. Edka Makowskiego, który był jednym 
z inicjatorów powstania grupy i wysta-
wienia kociewskiej sztuki, jednak nie do-
czekał realizacji tych planów…

Gratulujemy całej ekipie filmowej i za-
praszamy na kolejne projekcje!

Obsada filmu: Władyś – Tomasz 
Graban, Maryśka – Regina Umerska, 
Kaśka – Weronika Laskiewicz, Franc 
– Mateusz Laskiewicz, Babka – Tere-
sa Gajewska, Anton – Paweł Orłowski, 
Rozalia – Barbara Wiśniowska, Ignaś 
– Arek Laskiewicz, Stefka – Blanka La-
skiewicz, Hanka – Ewelina Rytelewska, 
Lilka – Liliana Rytelewska, Otton – Mi-
rek Umerski, woźnica – Albin Konkol. 
Scenariusz i reżyseria: Mirek Umerski 
Kostiumy: KGW Zblewo. Operator: Ma-
riusz Szwoch.
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Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pra-
codawców zaprasza przedsiębiorców na cy-
kliczne tzw. „spotkania środowe” ze specja-
listami, podczas których przedsiębiorcy mają 
możliwość w kameralnym gronie wzgłębiać 
swoją wiedzę, porozmawiać na nurtujące ich 
pytania czy wymienić poglądy. Aktualnie 
pandemia nie sprzyja tego typu spotkaniom, 
jednak przy zachowaniu rygorów sanitar-
nych - dystansu, dezynfekcji rąk i zakładanie 
maseczek, spotkania odbywają się co drugą 
środę. Tym razem była możliwość porozma-
wiać bezpośrednio z Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Starogardzie Gdańskim Panią 
Małgorzatą Resmerowską oraz Kierownikiem 
Działu Czynności Sprawdzających i Anali-
tycznych Panem Sylwestrem Doradą. Przed-
siębiorcy bardzo wysoko cenią te spotkania, 
o czym świadczy frekwencja i dyskusja. Z za-
interesowaniem wysłuchali o aktualnym po-
dejściu Urzędu Skarbowego do wizyt podat-
ników w US, o wprowadzonej rejestracji wizyt 
z myślą o bez kolejkowej obsłudze w trosce 
o obustronnej wygodzie, o konsekwencjach 

zaległości podatkowej i instytucji „czynnego 
żalu”, o możliwościach rozłożenia zaległości 
na raty jak i możliwościach wyjaśnień błędów 
systemowych.

Pani Naczelnik zachęciła do korzystania 
z możliwości ułatwiających załatwienie wielu 
spraw w Urzędzie Skarbowym nie wychodząc 
z firmy czy domu, w tym:

w Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), •	
gdzie w razie potrzeby jako podatnicy uzy-
skamy informację telefoniczną, e-mailową 
czy w formie pisma interpretacyjnego; 

w aplikacji e-Urząd Skarbowy o szerokim •	
wachlarzu usług umożliwiających załatwienie 
wielu spraw on-line;

o oczekiwanej aplikacji, gdzie podatnik sam •	
będzie mógł sobie wygenerować z systemu za-
świadczenie o niezaleganiu z podatkami;

Ponadto zwróciła uwagę na istotne •	
z punktu widzenia prowadzonego biznesu 
zagadnienia, gdzie:

przedsiębiorcy mają możliwość zapoznania •	
się z objaśnieniami podatkowymi Ministra 
Finansów przy zatrudnianiu obcokrajowców, 

o tzw. rezydencji podatkowej i rezydencji 
ograniczonej;

istnieje możliwość uzyskania przez obco-•	
krajowca PESEL-u dla celów podatkowych, 
których przedsiębiorcy powinni żądać;

konieczność zapoznania się przedsiębiorcy •	
z opodatkowaniem działalności prowadzonej 
za granicą czy nabyciem nieruchomości, gdzie 
i kiedy obowiązuje opodatkowanie a kiedy 
tylko wykazanie;

nadal istnieje obowiązek dokonywania •	
przeglądu technicznego kas rejestrujących 
(co 2 lata), za brak przeglądów stosowane są 
kary pieniężne;

o niedozwolonym hazardzie i narkotykach.•	
Przedsiębiorcy z wielkim niepokojem 

i obawą oczekują „Polskiego Ładu”, pytań 
w tym zakresie było mnóstwo, jednak z uwa-
gi na brak ustawy i przepisów rozporządza-
jących, temat ten po ogłoszeniu przepisów 
będzie przedmiotem kolejnego spotkania 
z przedsiębiorcami, na które już dzisiaj Panią 
Naczelnik wraz z Panem Kierownikiem ser-
decznie zapraszamy.

„Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcom” 

StaroGard GdańSki | „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcom” to nie tylko konkurs czy tytuł, to 
fakt potwierdzony działaniami. 

 Wystawa zbiera wszystkie pamiątki, 
sztandary, wspomnienia. Pokazuje całą 
historię, ciągłość i funkcję harcerstwa. 

Harcerstwo to głównie ludzie, przez 
100 lat przewinęło się tysiące osób. 
Harerstwo kształtowało rzeszę pokoleń 

i kształtuje nadal. Mam nadzieję, że 
państwo będziecie mogli zobaczyć, za-
inspirować się nie tylko historią. Celem 
wystawy jest zainsporowanie młodych 
ludzi do tego, żeby mogli wstąpić 
w szeregi harcerskie-powiedział dyrek-
tor Muzeum Ziemi Kociewskiej Mariusz 
Brodnicki. Wystawę będzie można 
oglądać do stycznia 2022 roku.
W otwarciu wystawy uczestniczy-
li przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych wiceprezydent 
Maciej Kalinowski, wicestarosta Patryk 
Gabriel, członek zarządu Starostwa 
Powiatowego Wioleta Strzemkowska-
Konkolewska, Jarosław Krzemiński 
radny Rady Miasta, Mirosław Kalkowski 
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej, hm. była komendantka 
Szczepu Helios Regina Sikorska.

100 lat harcerstwa na ziemi starogardzkiej
starogard gdański | w tym roku mija 100 lat od powstania harcerstwa w starogardzie gdańskim. z tej okazji 
w ratuszu staromiejskim została otwarta wystawa „harcerstwo nasza pasja od 100 lat”.

Sierż. sztab. Daniel Sarnacki - 
funkcjonariusz wydziału prewencji 
starogardzkiej komendy, pierwszy 
raz oddał krew w szkole policyjnej 
i od tamtej pory ratuje życie ludzkie 
nie tylko w czasie służby. Odzna-
czony sierż. sztab. Daniel Sarnacki 
pełni służbę w Policji od 2007 roku. 
W tym czasie otrzymał odznaczenia 
Honorowego Dawcy Krwi – I, II i III 

stopnia. Rozpoczynając swoją karierę w służbie mundurowej, po raz pierw-
szy oddał krew w szkole policyjnej. Taką formą niesienia pomocy osobom 
w potrzebie, zaraził wielu swoich znajomych i kolegów z policji. Przez 14 lat 
regularnie odwiedzał punkty krwiodawstwa, oddając ponad 21 litrów krwi. 
Jak podkreśla sierż. sztab. D. Sarnacki – oddanie krwi to drobny gest, dający 
świadomość tego, że nasz niewielki dar, może uratować życie lub zdrowie 
innego, znajdującego się w trudnej sytuacji człowieka.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 
nadawana jest honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług 
na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności 
w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać dawcy, 
którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników.

Policjanci często spotykają się z sytuacjami, w których życie ludzkie 
bywa zagrożone. Niejednokrotnie pracują na miejscach zdarzeń dro-
gowych, w których są osoby ranne. W takich przypadkach, by ratować 
ludzkie życie, często potrzebna jest krew. Mundurowi mają tę świado-
mość, dlatego są wśród nich osoby, które cyklicznie uczestniczą w ak-
cjach honorowego krwiodawstwa.

Medal za 
krwiodawstwo
StaroGard GdańSki | Policjant z Komendy Powiatowej Policji 
w Starogardzie Gdańskim został odznaczony medalem przez Ministra 
Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 
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Obiekt powstał kilkadziesiąt lat temu i jego stan wy-
maga podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, co 
potwierdziły wyniki zleconego przez Gminę przeglądu 
technicznego. Przebudowa mostu obejmować będzie 
m.in. :

wymianę istniejącej nawierzchni i balustrad na •	
moście,

wymianę elementów konstrukcyjnych przęseł •	
kratownicowych,

wykonanie izolacji pionowej i wzmocnienie przy-•	
czółków oraz skrzydeł od strony gruntu,

wykonanie nowych łożysk mostu i ich montaż,•	
budowa nowych ścian oporowych przy przyczół-•	

kach,
wykonanie nowych konstrukcji przęseł skrajnych,•	
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kon-•	

strukcji.
Modernizacja wiązać będzie się z całkowitym wyłącze-
niem obiektu z użytkowania. 

Przebudowa mostu 
w czarnej wodzie
czarna woda | w czwartek 22 lipca firma Primost 
przejęła teren na którym posadowiony jest most w ciągu 
ulic mickiewicza oraz mostowej i rozpoczęła czynności 
przygotowawcze do jego przebudowy. 

fot. UM Czarna Woda
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Mieszkańcy powiatu starogardzkiego dostrzegają 
korzyści płynące z kształcenia ustawicznego i poza 
podstawową usługą oferowaną przez urząd pra-

cy, jaką są szkolenia dla bezrobotnych, coraz chętniej biorą 
udział w szkoleniach organizowanych w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, które przewidziane są dla praco-
dawców i ich pracowników.

Finansowe wsParcie dla Pracowników i Pracodawców
Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrud-

nienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nie-
adekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się 
gospodarki - jest to możliwe dzięki ciągłemu podnoszeniu 
kwalifikacji kadr. Na przestrzeni lat wsparciem ze środków 
KFS objęci mogli być pracownicy i/lub pracodawcy okre-
śleni w informacji o priorytetach wydatkowania w/w środ-
ków przyjętych przez Ministerstwo ds. pracy lub ustalanych 
przez Radę Rynku Pracy. Priorytety te każdego roku dotyczy-
ły różnych grup pracowników, umożliwiając osobom za-
trudnionym wsparcie w zakresie kształcenia ustawicznego 
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy. W for-
mułowaniu priorytetów wydatkowania środków KFS na rok 
obecny, podobnie jak w latach poprzednich, kluczową rolę 
odegrała konieczność zapobiegania coraz bardziej widocz-
nym na rynku pracy lukom kompetencyjnym, utrudniają-
cym rekrutację pracowników w wielu dziedzinach działal-
ności gospodarczej. Dlatego też na przestrzeni lat zarówno 
Minister ds. pracy, jak i Rada Rynku Pracy ustalały między 
innymi niżej wymienione priorytety, w ramach których mo-
gło być udzielane wsparcie i z których najczęściej korzystały 
osoby chcące realizować kształcenie ustawiczne:

kształcenie osób po 45. roku życia;• 
kształcenie w zawodach deficytowych zidentyfikowa-• 

nych w danym powiecie lub województwie;
rozwój w firmach nowych technologii i zastosowanie • 

wprowadzanych przez firmy nowych narzędzi pracy;
kształcenie osób, które nie posiadają świadectwa • 

ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
kształcenie osób z orzeczonym stopniem niepełno-• 

sprawności;
nabywanie kompetencji cyfrowych;• 
wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziemców • 

(priorytet obowiązujący od roku 2021).

W 2021 ROKU POWIATOWY URZĄD 
PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

POZYSKAŁ PONAD MILION ZŁOTYCH 
NA FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH 
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU 

SZKOLENIOWEGO

Globalna i regionalna sytuacja związana z epidemią 
COVID-19 wymusiła dopasowanie definiowanych katego-
rii wsparcia także do realiów rynku pracy w pandemicz-
nej rzeczywistości. Na 2021 rok przewidziano zatem nowe 
priorytety umożliwiające podnoszenie kwalifikacji kadr 
z uwzględnieniem epidemii:

kształcenie osób zatrudnionych w firmach, które na sku-• 
tek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się cho-
roby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność;

kształcenie pracowników służb medycznych, pracow-• 
ników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pra-
cowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuń-
czo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych 
placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnospraw-
nych, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi na 
COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu 
tej choroby.

Starogard wśród najlepSzych 
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim każde-

go roku pozyskuje znaczące środki finansowe na kształce-
nie ustawiczne osób pracujących i jest jednym z liderów 
w województwie pomorskim w zakresie ich wydatkowania. 
W 2021 roku na ten cel w powiecie starogardzkim przezna-
czono aż 1 026 660 zł!

Lata Liczba osób objętych wsparciem

2014 182

2015 519

2016 655

2017 706

2018 341

2019 582

2020 691

2021 (I półrocze) 841

Suma 4 517

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie 
Gdańskim zaprasza pracodawców do 
korzystania z możliwości podniesienia 
kompetencji kadr w ramach Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego i składa-
nia wniosków podczas cyklicznie pro-
wadzonych naborów ogłaszanych na 
stronie internetowej starogardgdanski.
praca.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie urzędu.

BliSko 5 milionów złotych na Szkolenia dla oSóB zatrudnionych,
4,5 tySiąca zadowolonych pracowników

powiatowy urząd pracy
w Starogardzie gdańSkim
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Można było obejrzeć m.in. pokazy 
musztry paradnej, władania białą bronią 
konno, inscenizacje grup rekonstruk-
cyjnych, wystawa sprzętu wojskowego, 
pokazy kaskaderskie i pyszna wojskowa 
grochówka. Pokazy rozpoczęły się od 
występu Orkiestry Wojskowej z Torunia. 
W repertuarze Orkiestry można było 
wysłuchać muzykę narodową, wojskowo-
marszową. W Orkiestrze służy obecnie 

30 muzyków. Podczas pokazów musztry 
paradnej orkiestra występuje w w mun-
durach historycznych z okresu Księstwa 
Warszawskiego. Po wystąpieniu orkiestry 
swoje pokazy zaprezentowała 9 Braniew-
ska Brygada Kawalerii Pancernej, która 
zaprezentowała działania plutonu zme-
chanizowanego w warunkach współcze-
snego pola walki. Pokaz na koniach zapre-
zentował Kaskaderska grupa Stunt Bros 

braci Kostrzewa. Nie obyło się również bez 
podziękowań. W trakcie festynu nastąpiła 
uroczysta chwila podziękowań dla osób 
i instytucji, które wspierają kultywowanie 
kawaleryjskich tradycji przez starogardz-
kich szwoleżerów. Podziękowania odebrali 
m.in: Kazimierz Smoliński, Krzysztof Kur-
kiewicz, Leszek Niklewski, Anita Rogow-
ska, Leszek Lipka, Wojciech Szambowski, 

Kazimierz Zimak, Marcin Drewa, Rajmund 
Radke, Magdalena Dudek. Podziękowania 
wręczył V-ce Prezes Krzysztof Landowski. 
Stowarzyszenie „Szwadron Kawalerii im.2. 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich” z sie-
dzibą w Starogardzie Gd. powstało w 2006 
r. z inicjatywy grupy założycielskiej ludzi 
miłujących konie, historię polskiego oręża 
oraz chcących kultywować tradycje patrio-
tyczne i kawaleryjskie w mieście, w którym 
w latach 1926-1939 stacjonował znamienity 

2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. Jeden 
z podstawowych celów statutowych zakła-
dał przywrócenie obchodów święta Pułku 
w rocznicę szarży pod Rokitną, a także 
utworzenie konnego pododdziału w bar-
wach swojego szefa Stowarzyszenie posia-
da pododdział skupiający cztery sekcje ka-
walerii oraz dwie sekcje kolarzy w barwach 
2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 
W swoich szeregach skupia 125 członków, 
w tym również Rodzinę Pułkową. 

Festyn kawaleryjski
StaroGard GdańSki | W niedzielę 05.09 w Stadzie Ogierów odbył się coroczny Festyn Kawelweryjski z okazji Święta Kawalerii. 
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Funkcjonariusze z Wydziału Do Walki z Przestęp-
czością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku wspólnie z policjantami ze Starogardu 
Gdańskiego i funkcjonariuszami Morskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej zlikwidowali w Starogardzie 
Gdańskim kompletną linię produkcyjną amfetaminy. 
Policjanci przechwycili także narkotyki o czarnoryn-
kowej wartości blisko 5 mln. zł. i zatrzymali trzech 
mężczyzn, mieszkańców województwa pomorskiego.

Do zatrzymań doszło 30 sierpnia, policjanci przy 
udziale policyjnych kontrterrorystów weszli na te-
ren kilku posesji na  terenie Starogardu Gdańskie-
go i  na gorącym uczynku wytwarzania amfetaminy 
zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 39 i 40-lat. 
Funkcjonariusze w wyniku przeszukań posesji zabez-
pieczyli prawie 65 kg amfetaminy o czarnorynkowej 
wartości blisko 5 mln. zł.

Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Sta-

rogardzie Gdańskim 36 i 40-latkowi przedstawiono 
zarzuty posiadania i wytwarzania znacznej ilości 
substancji psychotropowych. Przestępstwo zagro-
żone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. 
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zastosował 
wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztu na okres 3 miesięcy.

39-letni mężczyzna usłyszał natomiast zarzut po-
siadania środków narkotycznych, grozi mu kara do 
3 lat pozbawienia wolności. Po przeprowadzeniu 
czynności procesowych został zwolniony. Prokurator 
zastosował wobec niego policyjny dozór.

Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze 
zatrzymania. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim 
prowadzą funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-
Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Gdańsku

Linia produkcyjna usunięta
Na SyGNale | Policjanci i strażnicy graniczni zlikwidowali linię produkcyjną amfetaminy, zabezpieczyli 
65 kg.tego środka o czarnorynkowej wartości około 5 mln. zł.

Do pierwszego wypadku doszło w niedzie-
lę około godz. 08:20. Dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 
otrzymał zgłoszenie o wypadku w miejsco-
wości Osiek. Na miejsce wysłał funkcjona-
riuszy z ruchu drogowego, którzy wstępnie 
ustalili, że na drodze DW214 w Osieku 
samochód marki Mercedes na łuku drogi 
uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia 
zginął 36-letni mężczyzna, pasażer pojazdu. 
Natomiast dwie kolejne osoby z obrażeniami 
zostały przetransportowane do szpitala.
O kolejnym wypadku dyżurny został powia-
domiony tego samego dnia około godziny 

później. Policjanci pojechali się na autostradę 
A1, w okolicy Bobrowca, na wysokości węzła 
Kopytkowo, gdzie samochód marki Audi 
uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki 
MAN typu cysterna. W skutek tego zdarzenia 
śmierć poniósł 48-letni mężczyzna pasażer 
Audi, kierowca oraz drugi pasażer zostali 
przewiezieni do szpitala.
Mundurowi wykonali oględziny pojazdów, 
oględziny miejsca wypadków drogowych, 
szkice sytuacyjne oraz sporządzili dokumen-
tację fotograficzną. Dokumentacja została 
przekazana do śledczych, którzy wyjaśnią 
przyczyny tych zdarzeń.

dwa śmiertelne wyPadki w ostatni 
weekend wakacji!!
na sygnale | 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.

W wyniku tego zdarzenia pasażerka volks-
wagena oraz kierowca mercedesa trafili do 
szpitali. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcy 
wypadku prawo jazdy oraz 3 dowody reje-
stracyjne od samochodów uczestniczących 
w wypadku. Obecnie mundurowi wyjaśniają 
okoliczności tego zdarzenia i apelują o stoso-
wanie się do przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj przed godziną 15 oficer dyżur-
ny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 
otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, 
do którego doszło na drodze krajowej nr 22 
w miejscowości Zabagno. Przyjmujący zgło-
szenie policjant w to miejsce natychmiast 
wysłał funkcjonariuszy z wydziału ruchu 
drogowego, którzy wstępnie ustalili, że 34-
letni mieszkaniec powiatu tczewskiego jadąc 
land roverem z niewyjaśnionych przyczyn, 
zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się 
z jadącym mercedesem. Siła uderzenia była 
tak duża, że z kolei land rover zderzyło się 
z volkswagenem transporterem. W wyniku 
tego zdarzenia 37-letnia pasażerka transpor-
tera oraz kierowca mercedesa trafili z obraże-
niami ciała do szpitali.

Mundurowi rozmawiali ze świadkami tego 
zdarzenia. Technik kryminalistyki sfotogra-
fował miejsce zdarzenia oraz wykonał szkic 

sytuacyjny. Ujawnione i zabezpieczone na 
miejscu ślady pomogą policjantom w ustale-
niu bliższych okoliczności tego wypadku. Poli-
cjanci 34-latkowi zatrzymali prawo jazdy oraz 
zatrzymali 3 dowody rejestracyjne od samo-
chodów uczestniczących w zdarzeniu. Badanie 

na zawartość alkoholu wykazało, że kierowcy 
uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi.

Apelujemy do wszystkich kierujących o roz-
wagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczest-
nik ruchu drogowego musi mieć na względzie 
bezpieczeństwo swoje, ale też innych osób.

Trzy rozbite pojazdy, 
zatrzymane dokumenty

Na SyGNale | 15.09 policjanci pracowali w miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w miej-
scowości Zabagno. Według wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 34-letni kierowca land rovera zje-
chał na przeciwny pas ruchu i uderzył w mercedesa, a następnie zderzył się jeszcze z volkswagenem.



Pod koniec sierpnia 2021 ok. 50 
przedstawicieli świata nauki 
i biznesu z międzynarodowej 
organizacji „Forum Holzbau“ 
spotkało się w zakładzie STEICO 
w Czarnej Wodzie.
Na terenie o powierzchni ok. 80 
ha funkcjonują obecnie dwie 
nowoczesne linie do produkcji 
forniru klejonego warstwowo 
STEICOLVL, 2 linie do produkcji 
płyt pilśniowych twardych (NFB) 
oraz 3 linie do produkcji płyt 
termoizolacyjnych z włókna 
drzewnego wytwarzanych 
metodą mokrą. Zintegrowana 
produkcja umożliwia wysoce 
efektywne wykorzystanie drewna 
jako surowca. W lipcu STEICO 

otrzymało za to Bawarską Nagrodę 
Efektywnego Wykorzystania 
Zasobów Naturalnych.
Zainteresowanie członków 
Forum Holzbau było bardzo 
duże. Podczas zwiedzania 
zakładu specjaliści STEICO 
udzielali wyczerpujących 
informacji dotyczących procesów 
produkcyjnych i zalet produktów 
STEICO. W ramach dialogu 
branżowego mieliśmy ponownie 
okazję do szczegółowego 
omówienia życzeń i wymagań 
firm budujących domy z drewna 
– to dla nas bezcenna informacja 
zwrotna, która umożliwi dalszą 
optymalizację asortymentu 
STEICO.

STEICO Wtorek, 28 września 20218

wizyta uczestników Forum 
holzbau w czarnej wodzie



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, •
Mile widziane Uprawnienia UDT na wózki widłowe, •
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
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W konferencji on-line uczestniczyli tez 
mieszkańcy, którzy dzięki czatowi mogli 
zadawać pytania.

czym jest FeP
Projekt programu Fundusze Europej-

skie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego przyjął 3 sierp-
nia 2021 r. Nowy program jest następcą 
regionalnego programu operacyjnego na 
lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030. - To kluczowy doku-
ment, który decyduje o tym, w jaki sposób 
zainwestujemy środki unijne w ramach 
Polityki Spójności. W trzeciej edycji pro-
gramu regionalnego będziemy mieli do 
wydania niemal 1,7 mld euro, które otrzy-
mamy na rozwój dzięki obecności w Unii 

Europejskiej- mówił rozpoczynając kon-
ferencje marszałek Struk. 

Marszałek podkreślał, że wsparcie unij-
ne w nowej perspektywie skupi się przede 
wszystkim na gospodarce, cyfryzacji, 
energetyce, środowisku, transporcie oraz 
edukacji. Dotyczyć będzie również rynku 
pracy i włączenia społecznego. 

Podczas konferencji podkreślano, że 
perspektywa finansowa 2021- 2027 wy-
znacza nowe ramy wydatkowania środ-
ków unijnych, które trzeba uwzględnić 
przy planowaniu działań. Będzie też 
trudniejsza, bo trzeba wziąć pod uwagę 
różne oczekiwania, wynikające zarówno 
z  unijnych dokumentów i rozporządzeń, 
jak i krajowych uwarunkowań wynika-
jących z Umowy Partnerstwa, czy kon-
traktu programowego. Europoseł Janusz 

Lewandowski zwrócił też uwagę  na to, 
że w tej perspektywie finansowej musimy 
uwzględnić pandemię i Brexit, Wielka 
Brytania wnosiła sporą część do unijnego 
budżetu, która została usunięta. 

Budżet środków unijnych w programie 
wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld 
euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i prawie 420 mln euro z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Plus.

wyzwania dla Pomorza
Wśród wyzwań stojących przed woje-

wództwem pomorskim w nowej perspekty-
wie najważniejsze to m.in. wzmacnianie in-
nowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, 
zaawansowane rozwiązania cyfrowe w ad-
ministracji publicznej i biznesie. 

– Musimy zwiększać bezpieczeństwo 
energetyczne, a także dalej rozwijać po-
łączenia drogowe i kolejowe. Będziemy 
dążyć do neutralności klimatycznej oraz 
przekształcenia naszego regionu w kra-
jowego lidera produkcji zielonej energii 
i technologii ekoefektywnych. – mówił 
marszałek Struk. W sferze społecznej 
samorząd województwa skupi się  na 
zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprawie warunków rozwoju za-
wodowego pracujących i szukujących pra-
cy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym.- dodał marszałek.

Agnieszka Krasicka z Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej zaznaczyła, że nasz 
kraj pozostaje w tyle jeśli chodzi o in-
nowacyjność w gospodarce i biznesie. 
Jedynie Małopolska i Mazowsze radzą 

sobie w tym obszarze. Pomorze ma jesz-
cze sporo do zrobienia, chodź i tak dużo 
się dzieje. Trzeba się też skupić na prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatycznym 
i dążeniu do neutralności klimatycznej. 
Chodzi tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń 
konsumpcyjnych.  

Marszałek Struk na zakończenie pod-
kreślił, że ostateczny kształt programu 
regionalnego będzie musiał uwzględniać 
szereg ograniczeń, które będą wyznaczały 

kierunki wsparcia. - Jednakże mimo tego 
„gorsetu”, chciałbym gorąco zachęcić do 
uczestnictwa konsultacjach społecznych 
i w dalszych pracach nad programem.- 
zachęcał Struk. Konsultacje społeczne 
FEP potrwają do 30 września 2021. Cały 
czas odbywają się spotkania konsultacyj-
ne w całym regionie. 

Relację z konferencji można zobaczyć 
pod adresem:
https://vimeo.com/event/1265471/embed

Gospodarka, innowacyjność, 
cyfryzacja, klimat – to nasze wyzwania

fo
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W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli 
w niej  między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
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Wszystkie tory prowadzą 
do Trójmiasta

―  Około 2,5 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dzięki temu Pomorze 
dołączy do regionów spełniających standardy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T 
i jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność na rynku transportu intermodalnego. Stwarza to 

szansę do rozwoju nie tylko portów, ale całego regionu.   ―

Przewozy intermodalne polegają 
na wykorzystaniu dwóch lub wię-
cej środków transportu, ale tylko 
jednej jednostki ładunkowej – 
kontenera albo nadwozia wymien-
nego – na całej trasie przewozu. 
Głównie chodzi o transport kole-
jowy lub ciężarowy. Szacuje się, 
że połączenia intermodalne w naj-
bliższych latach staną się priory-
tetowym sposobem przewożenia 
towarów w Polsce. 
- Związane jest to m.in. ze wzrostem 
przeładunków morskich i rozbudo-
wą infrastruktury portowej. Przez 
ostatnie 10 lat ich liczba w całym 
kraju wzrosła aż o 70 proc., co 
na początku 2020 roku dało 38 
aktywnych terminali intermodal-
nych zarówno morskich, jak i lądo-
wych. Terminale budowane są nie 
tylko przez spółki skarbu państwa, 
ale również, chociaż w znacznie 
mniejszej skali, przez prywatnych 

przedsiębiorców – wyjaśnia Mi-
chał Rafałowicz, Dyrektor Regionu 
Pomorskiego w Cresa Polska.

Dogonić europejskie standardy
Wśród największych w Polsce su-
chych portów przeładunkowych, 
czyli miejsc w głębi kraju będą-
cych przedłużeniem portu mor-
skiego w ramach przeładunku 
i dystrybucji towarów, znajduje się 
terminal w Małaszewiczach (gmi-
na Terespol), przez które przebie-
ga jedna z najkrótszych tras kole-
jowych, łączących Zachód Europy 
z Azją. Małaszewicze mają stać 
się kluczowym punktem na trasie 
Nowego Jedwabnego Szlaku. Już 
dzisiaj przeładowuje się tutaj oko-
ło 90 proc. wszystkich towarów 
sprowadzanych koleją z Chin. 
Jednym z celów rozbudowy połą-
czeń intermodalnych oraz inwestycji 
portowych jest również zwiększenie 

zainteresowania Polską wśród firm 
logistycznych z południa Europy 
oraz rozbudowa korytarza Bałtyk 
– Adriatyk. Jednym z największych 
wyzwań będzie stworzenie infra-
struktury, która pozwoli pociągom 
towarowym rozwinąć prędkość na 
poziomie uzyskiwanym przez kolej 
transeuropejskiej sieci transporto-
wej TEN-T - przyjęto, że jest to ok. 
40 km/h. 
Mimo nakładów na kolej w ostat-
nich latach, średnia prędkość 
przewozów intermodalnych w Pol-
sce wynosi ok. 32 km/h i jest dość 
niska w porównaniu z innymi pań-
stwami UE (m.in. ze względu na 
problemy z przepustowością na 
krótkich odcinkach, szczególnie 
przy przejściach granicznych). 
Przykładowo w Holandii są to 64 
km/h, a w Hiszpanii – 53 km/h. 
Niemniej, jeśli ciągłość finanso-
wania i remontów w Polsce zosta-
nie utrzymana, to do 2023 roku 
infrastruktura kolejowa powinna 
pozwolić na rozwinięcie średniej 
prędkości 45 km/h, co spełni 
standardy sieci TEN-T. 

Korytarzem  Bałtyk  –  Adriatyk 
do trójmiejskich portów
Jedną z najważniejszych tego typu 
inwestycji w regionie jest moderni-
zacja linii kolejowych sieci bazowej 
TEN-T, prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu 
Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja po-
chłonie ok. 2,5 mld zł i w prawie 
40 proc. zostanie sfinansowana 
z unijnego programu „Łącząc Eu-
ropę”, a zakończenie prac plano-
wane jest jeszcze w tym roku. 
- Dzięki prowadzonym inwesty-
cjom oraz suchym portom, w przy-
szłości Trójmiasto ma szansę kon-
kurować z portami z Niemiec czy 

Holandii. Nasze porty charaktery-
zują duża dostępność oraz zdecy-
dowanie niższe ceny obsługi niż 
na Zachodzie. Dlatego też z każ-
dym rokiem przybywa firm, które 
swoje cele logistyczne postanawia-
ją realizować na Pomorzu – mówi 
Michał Rafałowicz.
Inwestycje portowe oraz coraz 
lepsze połączenia intermodalne 
z Pomorzem nie pozostają bez 
znaczenia dla rynku nowoczesnej 
powierzchni logistyczno-magazy-
nowej w regionie. Już od dłuższe-
go czasu analitycy Cresy obserwu-
ją tutaj wzmożone zainteresowanie 
– tak najemców, jak i dewelope-
rów magazynowych. Całkowita po-
daż nowoczesnej powierzchni ma-
gazynowej w Trójmieście wynosi 
952.600 mkw., a kolejne 166.700 
mkw. znajduje się w budowie, co 
oznacza, że już niedługo trójmiej-
ski rynek magazynowy przekroczy 
swój pierwszy milion. 

Magazyny rosną w oczach
Najbardziej aktywnymi dewelope-
rami w okolicach portu gdańskie-
go są: GLP, Panattoni oraz 7R, 
a jedną z największych inwestycji 
jest Pomorskie Centrum Logistycz-
ne (GLP), położone w bezpośred-
nim sąsiedztwie Głębokowodnego 
Terminala Kontenerowego. Park 
będzie docelowo oferował najem-
com 505 tys. mkw. Przy porcie 
będzie się również znajdował Park 
Gdańsk Port, budowany przez 
7R, z planowanym zakończeniem 
budowy w drugim kwartale 2022 
r. W dwóch budynkach powsta-
nie tam łącznie ok. 119 tys. mkw. 
powierzchni. Kolejną inwestycją 
wartą uwagi są parki przemysło-
we Panattoni, przy ul. Elbląskiej, 
w okolicach rafinerii Lotosu. Dzięki 

południowej obwodnicy stanowią 
dobrą alternatywę dla firm, które 
korzystają z portu, ale nie muszą 
mieć magazynu przy samym ter-
minalu. 
Ważnym zapleczem lądowym dla 
portów morskich w niedalekiej 
przyszłości ma stać się terminal 
w Bydgoszczy Emilianowie. To 
jedna z ważniejszych inwestycji 
w kraju, na drodze nowego łańcu-
cha logistycznego, łączącego Mo-
rze Bałtyckie z Adriatykiem. 
- Terminal Intermodalny Bydgoszcz 
Emilianowo będzie pełnił rolę 
suchego portu oraz stanie się lo-
gistycznym hubem kolejowo-dro-
gowym i zapleczem dla portów 
zbożowych na Pomorzu. Oparty 
będzie o platformę kolejowo-dro-
gową w pobliżu węzła linii kolejo-
wej 201, drogę ekspresową S10, 
port lotniczy Bydgoszcz oraz port 
rzeczny nad Wisłą - wyjaśnia Jakub 
Dudkiewicz z firmy Cresa Polska. 
WM
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Nieruchomości premium 
zyskały dzięki pandemii.

Nabywcy szukają 
atrakcyjnych loka-
lizacji, większych 
metraży i dostępu 
do tarasu lub 
ogródka a dobrze 
zlokalizowane 
nieruchomości 
o wysokim stan-
dardzie okazały 
się szczególnie od-
porne na rynkowe 
wahania spowodo-
wane pandemią. 

Colliers, wiodąca firma dorad-
cza na rynku nieruchomości 
komercyjnych, przejęła w za-
rządzanie biurowiec Neon – IV 
etap kompleksu biznesowego 
Alchemia w Gdańsku-Oliwie. 

Alchemia NEON to 14-kondygnacyjny 
nowoczesny budynek biurowy, stano-
wiący część większego kompleksu 
zlokalizowanego przy ul. Grunwaldz-
kiej 413. Obiekt, zaprojektowany 
przez APA Wojciechowski Archi-
tekci, oferuje łącznie 35 100 mkw. 
powierzchni najmu, z czego 33 541 
mkw. przeznaczone jest na prze-
strzeń biurową, a prawie 1559 mkw. 
na  działalność handlowo-usługową. 

- Alchemia NEON należy do grona 
najnowocześniejszych budynków 
biurowych w regionie Trójmiasta 
i przyciągnęła już wielu prestiżowych 
najemców takich, jak spółka Ergo 
Reiseversicherung AG czy Odyssey 
Logistics & Technology Corporation 
- mówi Agnieszka Krzekotowska, 
partner, dyrektor Działu Zarządzania 
Nieruchomościami w Colliers.

Do budynku przynależą 332 miejsca 
parkingowe oraz 374 miejsca na ro-
wery. Z myślą o komforcie rowerzy-
stów w biurowcu znalazły się także 
specjalnie dostosowane windy, szat-
nie z szafkami i prysznice.

Lokalizacja biurowca, w bezpośred-
nim sąsiedztwie stacji SKM, pętli 
autobusowej oraz jednej z głównych 
miejskich arterii, ul. Grunwaldzkiej, 
umożliwia sprawny i szybki dojazd 
w różne części Trójmiasta. Nieru-
chomość oddalona jest zaledwie 10 
minut jazdy samochodem od Sopotu 
i 30 minut od Gdyni. 

Alchemia NEON, której właścicielem 
jest firma DWS - globalny zarządca 
inwestycyjny na rynku nieruchomo-
ści, została zaprojektowana zgodnie 
ze standardami zrównoważonego bu-
downictwa oraz wyposażona w szereg 
proekologicznych rozwiązań. Jest jed-
ną z pierwszych inwestycji w Polsce, 
która otrzymała precertyfikat zielone-
go budownictwa LEED na najwyższym 
poziomie, Platinum. Gwarantuje on nie 
tylko bardzo wysoki komfort użytko-
wania czy przyjazność dla środowiska, 
ale także obniżenie kosztów eksplo-
atacji. W budynku zastosowano m.in. 
energooszczędne systemy oświetlenia 
czy hydro-oszczędne urządzenia sani-
tarne. Nieruchomość posiada również 
certyfikat Obiekt Bez Barier. 

Zainteresowanie wykazywali 
nie tylko inwestorzy, którzy 
ten segment traktują jako dobrą 
lokatę kapitału, lecz także 
klienci, którzy dla siebie szukają 
większych metraży. Pandemia 
wyraźnie zmieniła preferencje 
nabywców: ważniejszy stał się 
dostęp do zieleni i naturalnego 
światła, a także własny balkon 
lub taras. Odporność rynku 
premium pokazują m.in. dane 
KPMG na temat segmentu 
luksusowych nieruchomości. 
Rekord padł w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie w III kwartale 
ub.r. sprzedaż nieruchomości 
premium wzrosła aż o ponad 60 
proc. r/r.
W trakcie kolejnych lockdow-
nów mieszkania przekształcały 
się w biura, miejsca do pracy 
i odpoczynku, w sale szkol-
ne, a czasem nawet siłownie. 
W efekcie popularne stały się 
większe metraże, z funkcjonal-
nym i dobrze doświetlonym 
wnętrzem, ogródki i tarasy, 
a także bezpieczeństwo i kom-
fort części wspólnych – zielone 
strefy rekreacji, miejsca do 
spotkań ze znajomymi lub pra-
cy zdalnej czy bliskie sąsiedz-
two sklepów.
– Przez to, że tak długo byliśmy 
zamknięci w domach, u klien-
tów pojawiła się wyraźna chęć 
przestrzeni, zieleni, złapania 
oddechu. Uwzględniając ten 
trend, mamy mieszkania 
z ogromnymi tarasami. Taras 
lub balkon to jest teraz abso-
lutny must have, najważniejszy 
czynnik decydujący o zakupie – 
mówi agencji Newseria Biznes 
Małgorzata Nowodworska, 
dyrektor sprzedaży i marketin-
gu oraz członek zarządu Angel 
Management.
Zmianę preferencji nabywców 
nieruchomości, wywołaną 
przez pandemię COVID-19, 
potwierdza też raport firmy 
doradczej JLL i serwisu Obido.
pl („Preferencje nabywców 
mieszkań”). Wynika z niego, 

że najważniejszą cechą przy 
wyborze lokum – wskazywaną 
przez 52 proc. Polaków – jest 
dostęp do własnej przestrzeni 
zewnętrznej, czyli ogródka lub 
choćby tarasu czy balkonu (dla 
porównania przed pandemią na 
ten czynnik uwagę zwraca-
ło 23 proc.). Blisko połowa 
nabywców (47 proc.) kieruje się 
dostępem do naturalnego świa-
tła (wcześniej 39 proc.), a 45 
proc. – bliskością publicznych 
terenów zielonych (wcześniej 
31 proc.). Klienci zwracają rów-
nież większą uwagę na jakość 
powietrza i hałas w okolicy 
inwestycji mieszkaniowej.
To właśnie m.in. lokalizacja 
i bezpośrednie sąsiedztwo 
parków czy innych terenów 
zielonych są kryteriami prze-
sądzającymi o tym, czy daną 
nieruchomość można zakwali-
fikować do segmentu premium. 
Obok nich kluczowe są m.in. 
wysoki standard wykona-
nia, ciekawy design, bliskość 
centrum miasta, szereg usług 
dodatkowych kierowanych do 
mieszkańców czy tzw. milion 
dollar view, czyli nietuzinkowy 
widok z okna.
– Liczy się przede wszystkim 
lokalizacja, lokalizacja i jeszcze 
raz lokalizacja – mówi Małgo-
rzata Nowodworska.
KPMG podaje, że w ubie-
głym roku wartość segmentu 
luksusowych nieruchomości 
wyniosła od 1,8 mld do 2,6 mld 
zł (w zależności od kryteriów 
klasyfikowania nieruchomo-
ści). Ten rynek nie stracił 
w czasie pandemii. Wręcz 
odwrotnie: niepewność, niskie 
stopy procentowe i wysoka 
inflacja skłaniały klientów do 
szukania inwestycji chro-
niących ich oszczędności. 
W efekcie chętniej lokowali 
środki w luksusowych nieru-
chomościach, traktując je jako 
atrakcyjną alternatywę m.in. 
dla instrumentów finansowych 
oferowanych przez banki. 

yspa Spichrzów - historyczna część Gdańska, 
niegdyś odcinana na noc od miasta zwo-
dzonymi mostami, by chronić zawartość 
znajdujących się na niej spichlerzy, dziś 
pełna uroku, wybudzona ponownie do życia 
po wojennych zniszczeniach. To tu, nad 
brzegiem Motławy, w jednej z kamieniczek 
kompleksu Deo Plaza, nawiązującego stylem 
do historycznych zabudowań bulwarów, 
znajduje się ten wyjątkowy apartament. 

Cały apartament to otwarta przestrzeń, strefa 
kuchenna, salonowa i jadalnia – wszystko 
łagodnie się przenika. Jedynie sypialnia 
oddzielona jest szklaną ścianą i znika za 
teatralną kotarą, jakby miał się za nią odegrać 
nocny spektakl. Metalowa konstrukcja wyko-
nana według autorskiego projektu pracowni, 
nawiązuje stylem do fabrycznych elementów 
stoczni, której dźwigi widać przez okno. Całe 
wnętrze utrzymane jest tonacji gołębiego 
błękitu, który pokrywa ściany i odważnie 
przechodzi na sufit w postaci szerokich desek. 
W połączeniu z bielą mebli, surowym drew-
nem i cegłą tworzy klimat wakacyjnego domu 
na plaży. Przebywając tam, ma się wrażenie, 
że za oknem słychać szum fal, a sąsiadami 
są piaszczyste wydmy, a nie kamieniczki. 
Umiejętne połączenie tak różnych materiałów 
i struktur dało niepowtarzalny efekt.

- Ta kompozycja powstała w mojej wyobraź-
ni. Tworząc to wnętrze pewne rzeczy wyda-
wały mi się osobiste - jak obecność cegły, jej 
kolor, rozmiar, rytm i industrialne elementy. 
To wszystko kojarzy mi się z Gdańskiem. 
Także drewno nadszarpnięte zębem czasu, 
a odzyskane na cele tej przestrzeni, jest 
jednoznacznym skojarzeniem z gdańską 
kamienicą. Chciałem dodać do tego wnętrza 
również lekkość morskiego sąsiedztwa stąd 
skontrastowałem ciężkie, historyzujące 
elementy z czystym błękitem o głębokim 
odcieniu – mówi Jan Sikora. 

We wnętrzu nowoczesne designerskie 
meble płynnie przenikają się z tymi 
zabytkowymi, tworząc pasujące do siebie 
cześć układanki. Drewniana szafa z lustrem 
z ozdobnym rocaille wita przybyłych tuż 
przy wejściu, a pamięta zapewne czasy 
Ludwika VI. Pomiędzy sypialnią a częścią 
salonową znajduje się neorenesansowe 
biurko wykonane z orzecha, wyznaczające 
umownie strefę gabinetu. 

Niesamowite w tym apartamencie są detale, 
a można by nawet powiedzieć, że ono składa 
się właśnie z detali, to one tworzą oszała-
miającą całość. Tu nic nie jest przypadkowe, 
a wszystko przemyślane. Zaczynając od sufi-
tu, który niewątpliwie przykuwa uwagę, nie 
tylko kolorem ale i wspomnianymi drewnia-
nymi belkami, które przy ścianie wykańcza 
korbel z ozdobnym liściem akantu. Na uwa-
gę zasługują również karnisze, wykonane na 
zamówienie według projektu architekta. Ich 
industrialny charakter wpisuje się w klimat 
wnętrza, a jednocześnie stanowi oryginalną 
ozdobę ścian.

Colliers zarządcą 
Alchemia Neon

NIeruChOmOśCI

Nowy styl gdański 
na Wyspie Spichrzów

Klimat nadmorskiego kurortu 
połączony ze światowym designem 
i okraszony zabytkowymi detalami – 
tak można scharakteryzować wnętrze 
apartamentu na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku zaprojektowane przez 
prof. ASP Jana Sikorę - architekta 
i właściciela studia Sikora Wnętrza 
Architektura. 



Życzenia, gratulacje i toasty - na-
wet po kaszubsku! Kongres Smart 
Metropolia 2021 zbiegł się z 10. 
rocznicą powołania Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Zwieńczeniem gali był 
urodzinowy tort.
Były toasty - „Sto lat”, po łaci-
nie „Vivat Metropolia!” (Piotr 
Stepnowski, rektor UG), a nawet 
po kaszubsku „Në!” (Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud). 
Życzenia składali m.in. Danuta 
Janczarek, sekretarz miasta Gdań-
ska, Magdalena Adamowicz, 
wdowa po prezydencie Pawle 
Adamowiczu, marszałek pomorski 
Mieczysław Struk i wielu innych 
przyjaciół OMGGS.
Refleksjami dotyczącymi współ-

pracy podzielili się samorządow-
cy i członkowie wspierający. 
Wojciech Szczurek, wiceprezes 
Rady OMGGS, prezydent Gdyni
- Świętujemy 10 lat współpracy! 
Doświadczenia Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii poka-
zały, że do tworzenia związku 
metropolitalnego potrzebna jest 
zmiana myślenia.
Bogusława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia
- OMGGS to wspaniała platforma 
doświadczeń. W 2017 r. gmina 
Linia została dotknięta nawałnicą. 
Pierwszym samorządowcem, któ-
ry do mnie zadzwonił był Paweł 
Adamowicz. Zaproponował po-
moc. Tu zaistniała ta więź, współ-
praca. Życzę sukcesów! Cieszę 

się, że jestem w metropolii!
Andrzej Bojanowski, prezes 
Związku Miast i Gmin Morskich.
- W przyszłość powinniśmy 
patrzeć w tym samym kierunku 
- rywalizować, uczyć się, prze-
kazywać sobie swoje na lepsze 
doświadczenia.
Teraz przygotowujemy się do 
nowej perspektywy unijnej 
z pakietem kolejnych inwesty-
cji dla mieszkańców - dodał 
Michał Glaser, prezes zarządu 
OMGGS. - Lobbujemy i staramy 
się o uchwalenie ustawy metropo-
litalnej dla Pomorza, dzięki której 
zyskalibyśmy nie tylko dodatkowe 
fundusze, ale także narzędzia 
prawne do sprawnej współpracy 
między samorządami.

10. urodziny OMGGS na kOnGreSie SMart MetrOpOlia 
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Oba podmioty pod koniec listopada podpisały 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umo-
wę na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Ekologiczne asfalty”. Celem przedsięwzięcia 
jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni as-
faltowej modyfikowanej fotokatalizatorem, któ-
ra przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń 
powietrza w rejonie pasa drogowego głównie 
na terenie polskich miast.
- Fotokatalityczne systemy oczyszczania 
powietrza stanowią obecnie jedną z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się 
technologii, ale nie są pozbawione wad 
i niedoskonałości. Nasza technologia ba-
zuje natomiast na innowacyjnych fotokata-
lizatorach hybrydowych, które zapewniają 
wyższą redukcję stężenia tlenków azotu 
w asfalcie pod wpływem promieniowania 
słonecznego, a dodatkowo umożliwiają de-
gradację rakotwórczych związków organicz-
nych do prostych i nieszkodliwych związków 
nieorganicznych – mówi prof. PG Anna Zie-
lińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej 
i Technologii Chemicznej.
Innowacyjna drogowa nawierzchnia asfalto-
wa ma redukować zanieczyszczenia atmos-
feryczne w obszarze pasa drogowego. Ma 
to w szczególności dotyczyć ograniczenia 
stężenia toksycznych i szkodliwych sub-
stancji, zawartych w spalinach pojazdów, 
m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu i lotnych 
związków organicznych, których emisja wy-
nika z dużego natężenia ruchu pojazdów 
w obszarach miejskich.
Niedawno prof. Anna Zielińska-Jurek z ze-
społem zaprezentowała innowacyjny, skon-
struowany specjalnie na potrzebę projektu, 

układ do badania degradacji zanieczysz-
czeń powietrza w obecności lepiszczy mo-
dyfikowanych materiałem fotokatalitycznym. 
– Obecnie trwają prace nad dobraniem 
właściwego składu ekologicznego asfaltu 
i skutecznej modyfikacji składników, aby 
uzyskać jak największą efektywność redukcji 
zanieczyszczeń atmosferycznych, znajdują-
cych się w rejonie pasa drogowego – doda-
je prof. Anna Zielińska-Jurek.
Lotos podkreśla, że kolejnym kamieniem 
milowym po stworzeniu ekologicznego le-
piszcza asfaltowego, będzie zaprojektowa-
nie i dobór mieszanki mineralno-asfaltowej 
o rozwiniętej powierzchni właściwej i ma-
krostrukturze, tak aby nawierzchnia w jak 
największej skali oczyszczała powietrze.
Ma w tym pomóc urządzenie zakupione 
specjalnie na potrzeby tego projektu, w któ-

rym próbki asfaltowej nawierzchni drogowej 
poddawane będą przyspieszonemu prze-
cieraniu w celu symulacji warunków rzeczy-
wistych, poprzez wywoływanie sił stycznych 
(ścinających) ogumionym kołem, pozbawia-
jąc nawierzchnię powierzchniowej otoczki 
asfaltu. Następnie wykonany zostanie na 
nich pomiar efektywności redukcji zanie-
czyszczeń w czasie eksploatacji, w komorze 
pomiarowej do badania degradacji zanie-
czyszczeń na Wydziale Chemicznym. Ostat-
nim etapem będzie weryfikacja skuteczności 
działania nawierzchni ekologicznej podczas 
eksploatacji drogi na pełnowymiarowym od-
cinku testowym.
Lotos Asfalt w ostatnich latach wprowadził 
na polski rynek budownictwa drogowego 
wiele nowatorskich produktów, m.in. asfal-
ty modyfikowane z dodatkiem gumy, asfalty 

drogowe WMA przeznaczone do układania 
w niskich temperaturach i w trudnych prze-
strzeniach, jak tunele i parkingi podziemne 
oraz asfalty wysokomodyfikowane do budo-
wy nawierzchni długowiecznych. 
Jednym z ostatnich osiągnięć firmy jest asfalt 
redukujący hałas. Niedawno w miejscowości 
Kisielnica koło Łomży oddano do użytku od-
cinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfi-
kowanymi z dodatkiem gumy. Dzięki zastoso-
waniu tego nowoczesnego i ekologicznego 
materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. 
– Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy 
doskonale sprawdzają się przy budowie ci-
chych i ekologicznych nawierzchni drogo-
wych. Są odpowiedzią na wzrastające natę-
żenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania 
dotyczące redukcji hałasu stawiane przez 
użytkowników dróg oraz mieszkańców przy-
legających do nich posesji – mówi Krzysz-
tof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt.
Guma dodawana do asfaltu pochodzi z recy-
klingu opon samochodowych. Jest to jeden 
z najbardziej efektywnych sposobów zago-
spodarowania odpadów gumowych. Opony 
samochodowe, podobnie jak nawierzchnia 
drogowa, narażone są na duże obciążenia, 
siły tarcia i niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, dlatego odzyskana z nich guma jest 
materiałem, który efektywnie można wyko-
rzystać do budowy trwałych nawierzchni 
asfaltowych. W wyniku połączenia destruktu 
gumowego z lepiszczem asfaltowym i trady-
cyjnym modyfikatorem powstaje innowacyj-
ny wyrób, posiadający cechy asfaltu o pod-
wyższonych właściwościach użytkowych.
WM

Innowacyjne nawIerzchnIe 
od Lotos AsfALt

―  Asfalt zmniejszający ilość szkodliwych substancji przedostających się do powietrza – 
nad takim innowacyjnym rozwiązaniem pracują naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz 

eksperci ze spółki Lotos Asfalt. Obie instytucje powołały pod koniec 2020 roku konsorcjum 
badawcze a wynalazek jest już coraz bliżej finalnej wersji.  ―



Bogaty kalendarz imprez kulturalno-rozryw-
kowych oraz sportowych zachęca do spę-
dzenia tu wolnego czasu. Na rozległych 
terenach kosakowskiego lotniska odbywa 
się jedna z największych i najsłynniejszych 
imprez muzycznych w Europie: Open’er Fe-
stiwal przyciągający tysiące fanów rozrywki 
na najwyższym poziomie  z różnych zakąt-
ków świata. To właśnie tu rokrocznie spoty-
kają się również tłumy spragnionych wrażeń 
fanów podniebnych pokazów odbywających 
się pod nazwą Lotos Gdynia Aerobaltic.
Największą osobliwością geograficzną gmi-
ny jest Mierzeja Rewska, zwana Cyplem 
Rewskim, a w języku kaszubskim Szpër-
kiem. Ciągnący się w głąb morza niemal 
na długość 1 km cypel został usypany przez 
te same prądy morskie co Mierzeja Helska 
i oddziela ciepłe oraz spokojniejsze wody 
Zatoki Puckiej od bardziej słonych i chłod-
niejszych wód Zatoki Gdańskiej. Unikatowe 
położenie sprawia, że w Rewie i w pobli-
skich Mechelinkach panują znakomite wa-
runki do uprawiania sportów wodnych.
Ciepłe, płytkie i bezpieczne wody Zatoki 
Puckiej w połączeniu z dość silnymi wiatra-
mi to wymarzone miejsce zarówno dla po-
czątkujących, jak i wyczynowców. Entuzjaści 
żeglarstwa mogą doskonalić swoje umiejęt-
ności pod okiem instruktorów Yacht Clubu 
Rewa oraz Stowarzyszenia Port Mechelinki. 
W klubach funkcjonują również wypoży-
czalnie sprzętu wodnego. W Rewie nie bra-
kuje także szkółek i wypożyczalni. Jest też 
możliwość popływania po Zatoce kajakiem. 
W Mechelinkach znajdziecie wypożyczal-
nię, która oferuje wyprawy do torpedowni, 
Rezerwatu Beka, czy w rejony wyspy Ryf 
Mew. Są tu także slipy dla skuterów i łodzi.

Czyste i piaszczyste plaże Rewy i Mecheli-
nek zachęcają do korzystania z kąpieli nie 
tylko wodnych, ale i słonecznych. Jednocze-
śnie nie są tak zatłoczone jak w innym bar-
dziej popularnych miejscach.
U nasady Szpërka w Rewie znajduje się 
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Mo-
rza zwieńczona krzyżem morskim, która 
stanowi jednocześnie trakt spacerowy brze-
giem Zatoki Puckiej wzdłuż całej miejsco-

wości. Co roku z Kuźnicy dociera tu Marsz 
Śledzia. 12-kilometrowa  piesza wędrówka 
biegnie po rybitwiej mieliźnie na zatoce 
puckiej.
Spacerując plażą lub wytyczonym szlakiem 
pieszym natkniecie się na rezerwat Meche-
lińskie Łąki. To obszar szuwarów i łąk o po-
wierzchni 113,47 ha położony między Rewą 
a Mechelinkami utworzony w celu zachowa-
nia i ochrony miejsc lęgowych oraz byto-

wania cennych gatunków ptaków wodnych 
i błotnych. Flora rezerwatu liczy około 200 
gatunków, w tym ponad 20 to rośliny chro-
nione i rzadkie. Na tym cennym przyrodni-
czo obszarze znajduje się wyjątkowo bogata 
populacja mikołajka nadmorskiego.
Uroczą miejscowością są Mechelinki. Przy-
stań rybacka o nowoczesnej infrastrukturze 
pozwala mieszkańcom i turystom przyjrzeć 
się pracy rybaków z bliska, jak również zaku-
pić świeżą rybę dopiero co złowioną z mo-
rza. Tradycje rybactwa sięgają tu XIII wieku. 
Tuż obok znajduje się molo oraz promenada 
wzdłuż alei nadmorskiej. Drewniany pomost 
spacerowy o długości 180 metrów został 
zbudowany w 2014 r. Można z niego ob-
serwować wznoszący się nieopodal meche-
liński klif oraz wyrastające z wody budynki 
poniemieckiej torpedowni. Przy promena-
dzie, w sąsiedztwie starego portu rybackie-
go rosną dwa imponujących rozmiarów je-
siony (obwód większego przekracza 5 m). 
W 2006 r. jesionom nadano imiona książąt 
pomorskich – Mściwoj i Świętopełk.
Z mechelińskiego klifu rozpościera się prze-
piękna panorama na Zatokę Pucką i Gdań-
ską od cypla Rewskiego poprzez gdyńską 
torpedownię, a na horyzoncie przy dobrej 
widoczności można podziwiać cały Półwy-
sep Helski. Klif w Mechelinkach to miejsce, 
do którego dotrzemy ulicą Klifową lub Jabło-
niową od strony Pierwoszyna. Wybierając 
się w to miejsce, polecamy zejście schodami 
wprost na plażę. W sąsiedniej miejscowości 
w Mostach znajdziemy dworek ziemiański 
z XVIII w. Przed budynkiem znajduje się 
fontanna oraz 250-letni kasztanowiec. Do 
zamkniętego dziś dworku prowadzi Aleja 
Lipowa, którą tworzy 40 lip.

GminA kosAkowo,
warto tu być! 

―  Nad wodami zatoki puckiej, w regionie Pobrzeża Kaszubskiego znajdziecie tereny 
o wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych. Atrakcyjne położenie, piękno 
krajobrazu, a przede wszystkim bliskość morza to główne walory turystyczne Kosakowa. 

To również prawdziwy raj dla żeglarzy, a także miłośników kitesurfingu i windsurfingu.  ―
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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+

– Bardzo dziękuję za Państwa aktywność i po-
mysły. Zapoznałem się ze wszystkimi projektami. 
Każdy jest bardzo dobry. Jestem pełen podziwu 
dla Państwa kreatywności. Budżet Obywatelski to 
doskonałe narzędzie do tego, aby móc poznać po-
trzeby mieszkańców i zrobić dla nich to, czego po-
trzebują lub o czym marzą – powiedział Prezydent 

Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
osowanie obserwowała delegacja z Ukrainy, któ-

ra przebywa obecnie w Starogardzie Gdańskim 
z wizytą studyjną. Goście dowiedzieli się na jakich 
zasadach w naszym mieście funkcjonuje Budżet 
Obywatelski, a kilkoro z nich wylosowało numery 
projektów.

16 projektów budżetu 
obywatelskiego na 2022 r.
StaroGard GdańSki | Do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2022 rok zakwalifikowanych zo-
stało 16 projektów. 14 września wnioskodawcy wylosowali dla nich numery, na które w dniach 20 września 
– 11 października mieszkańcy Starogardu będą mogli głosować osobiście lub elektronicznie.
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W zawodach wzięło udział 40 zawodników na wózkach. 
Zawodnicy musieli rozegrać jedenaście konkurencji min: 
tor przeszkód, wyciskanie ciężarków, rzut lotką, przekła-
danie piłek, jazda na 60 metrów. Mam nadzieję, że przez 
kolejne lata będziemy współpracować w tym zakresie, że 
impreza będzie się rozwijać do tego stopnia, że być może 
będziemy korzystać z większej ilości obiektów - powie-
działa Zastępca Dyrektora OSIR Iwona Trocha. Gośćmi 
specjalnymi byli: Adrian Imianowski paraolimpijczyk 
w dyscyplinie rzut dyskiem wraz z trenerem Dagmarą 
Stala oraz Michał Ławryszek konsultant ds. osób niepeł-
nosprawnych Prezydenta Miasta Malbork. Przed rozp-
częciem zawodów swój występ zaprezentował Zespół 
Cheerleaders na wózkach inwalidzkich FLEX Sopot.
Wśród najlepszych zawodników byli: 1 miejsce Hiacynta 
Zalewska - Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy 
Zblewo w Kleszczewie Kościerskim. 2 miejsce Michał Su-
chocki - Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Parafii NSPJ 
w Starogardzie Gdańskim. 3 miejsce Zuzanna Borkowska 
reprezentująca grupę ,, Cheerleaderki na wózku” z Gdań-
ska. Nagrody zwycięzcom wręczyli: Maciej Kalinowski 
zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych , Iwona 
Trocha zastępca dyrektora OSiR w Starogardzie Gdań-
skim, Aleksandra Formela dyrektor ŚDS Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański oraz przedstawiciele START-On Kasia 
Wątka oraz Paweł Dembski.

wózkowo - sPortowo
sPort | w środę 08.09 na stadionie im.kazimierza 
deyny, odbyła się i edycja zawodów rekraacyjno-spor-
towych dla osób na wózkach inwalidzkich.

Wśród mężczyzn pierwszy metę w Grodzi-
sku Owidz z czasem 00:22:41.13 dobiegł Mate-
usz Niemczyk, na drugim miejscu był Michał 
Lewandowski 00:23:23.85, a na trzecim Leon 

Gajdus 00:24:29.62. Wśród pań najlepszy wy-
nik uzyskała Iwona Szabłowska 00:27:08.03, 
na drugim miejscu była Kamila Grzonka 
00:26:48.44, na trzecim miejscu Natalia Ru-

chlewicz 00:28:38.66. Przed biegiem głównym 
wystartowały i pobiegły dzieci. Dziękujemy 
wolontariuszom za pomoc w VIII Bieg Gro-
dzisko Cross

VIII bieg Grodzisko 
Cross

bieG | W niedzielę w Grodzisku Owidz odbył się VIII Bieg Grodzisko Cross. W biegu wystartowało ponad 
sto osób, którzy mieli do pokonania 6,5-kilometrową trasę.
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