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Uczniowie wrócili do szkół
Edukacja

Wielu uczniów było w szkole pierwszy raz od pół roku

W szkołach rozbrzmiał pierwszy 
dzwonek. Po przerwie spowodowanej 
pandemią oraz wakacjami uczniowie 
wrócili do zajęć. Pierwszoklasistów 
z Dąbrówki oraz Rokocina w trudnych 
chwilach wspierali Wójt Magdalena 
Forc-Cherek, Przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Hinca oraz Naczelnik 
Wydziału Oświaty Anna Klein.

- To nowy rozdział w życiu pierwszo-
klasistów. Z dnia na dzień będzie coraz 
lepiej. Wszystkim naszym uczniom ży-
czę, aby nauka i wiedza pomagały roz-
wijać pasje i zainteresowania – mówiła 
podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
Wójt Magdalena Forc-Cherek.

To wyjątkowy rok w historii eduka-
cji. W żadnej ze szkół prowadzonych 

przez Gminę Starogard Gdański nie 
było jednego, uroczystego apelu dla 
całej społeczności uczniowskiej. Nie 
obyło się jednak bez tradycyjnych ry-
tuałów. Najmłodsi złożyli przysięgę 
i zostali pasowani na pierwszoklasistów. 
Dzieci przychodziły na rozpoczęcie roku 
szkolnego klasami, aby zminimalizować 
ryzyko zarażenia. 

To nie jedyne zmiany spowodowane 
koronawirusem. W szkołach podsta-
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Mieszkańcy Kręga uratowali bociany
Interwencje

Dzięki zainteresowaniu miesz-
kańców Kręga udało się uratować 
parę młodych, porzuconych przez 
rodziców, bocianów. Ptaki trafiły pod 
opiekę fundacji „Zwierzaki.pl”.

Foto: OSP Starogard/ Szybka interwencja mieszkańców uratowała dwa porzucone bociany

Cała akcja polegała na wycią-
gnięciu przez ratowników bocianów 
z gniazda, tak aby zminimalizować 
strach u zwierząt i możliwe obra-
żenia. 

wego sprzętu. Jedynie do usuwania 
gniazd owadów niezbędne są specjal-
ne kombinezony, takie, jakie mają 
pszczelarze. W innych przypadkach 
trzeba korzystać z tego, co jest pod 
ręką. Najmniej problematyczne są 
koty, bo wystarczy użyć podnośni-
ka i zdjąć je z drzewa. Nie mamy 
specjalnego wyposażenia do akcji 
związanych ze zwierzętami. Stra-
żacy uczą się podczas szkoleń, jak 
zachowywać się w takich sytuacjach. 
Poznają też ogólne informacje, np. 
jak wyprowadzić konia z płonącej 
stodoły. Reszta to kwestia doświad-
czenia, którego, jak widać, druhom 
z OSP Starogard Gdański nie za-
brakło.

- Oba ptaki przeżyły transport, 
zostały nawodnione, jedzą już sa-
modzielnie i zaprzyjaźniają się ze 
starszym bocianem, przebywającym 
pod opieką fundacji – mówi Alek-
sandra Pawlak, wiceprezes fundacji 
„Zwierzaki.pl”.

Bociany białe nierozerwalnie wpi-
sały się w krajobraz Gminy Starogard 
Gdański. Ptaki te były, m.in. inspi-
racją malarską dla Józefa Chełmoń-
skiego a ich obyczaje, tzw. sejmiki 
przypominają o nieubłaganym końcu 
lata. W tym roku jako pierwsze od-
leciały dorosłe ptaki, które w 2020 
r. nie miały młodych. Dzięki lotowi 
szybowcowemu dorosłe osobniki 
mogą  pokonać nawet 250 kilome-
trów dziennie.

Naukowcy biją na alarm. Jak wynika 
z badań widok odla-
tujących bocianów 
będzie coraz rzad-
szy.  Ich liczebność 
w Polsce spada. 
Obecnie populację 
gatunku szacuje się 
na 45 tys. osobni-
ków. To drugie naj-
większe siedlisko 
w Europie. Więcej 
bocianów zamiesz-
kuje tylko Hiszpa-
nię – 48 tys. ptaków 
tego gatunku.

- Mieszkanka Kręga, Pani Hanna 
Hinca zawiadomiła nas o bocianach 
z późnego lęgu, jeszcze nie latają-
cych, które zostały opuszczone przez 
rodziców i od kilku dni były bez wody 
i pożywienia w gnieździe, znajdu-
jącym się na słupie energetycznym 
przy drodze z Kręga do Semlina – 
relacjonuje Anita Schlesser z Urzędu 
Gminy Starogard Gd.

Urzędniczka natychmiast o sprawie 
zawiadomiła właściciela słupa – spół-
kę Energa-Operator oraz fundację, 
która przejęła opiekę nad młodymi 
bocianami. Na miejsce zadyspono-
wano ratowników z OSP Starogard, 
którzy dysponowali odpowiedni dłu-
gim wysięgnikiem. 

Do tak nietypowych akcji, jak rato-
wanie zwierząt, używa się standardo-

Foto: OSP Starogard/Bociany trafiły w dobre ręce
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Wójt z absolutorium
Z sesji

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójt

Z kalendarza wójta
7 lipca 
• Podpisanie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim na dofinanso-
wanie zakupu sprzętu i umundu-
rowania dla OSP.
9 lipca
• Spotkanie z Radą Gminy Staro-
gard Gdański.
13 lipca 
• Spotkanie Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu.
14 lipca
• Uroczyste podziękowanie za 
wsparcie udzielone Kociewskie-
mu Centrum Zdrowia w Staro-
gardzie Gdańskim.
• Podpisanie umowy na przebudo-
wę drogi we wsi Dąbrówka.
15 lipca
• Podpisanie umowy na przebu-
dowę drogi we wsi Janowo.
• Spotkania z mieszkańcami Gmi-
ny Starogard Gdański.
20 lipca
• Odbiór budowy chodnika w miej-
scowości Jabłowo.
• Rozmowy z ks. Januszem Lip-
skim w sprawie obchodów 81. 
rocznicy Zbrodni Szpęgawskiej.
22 lipca
• Podpisanie umowy na dofinan-
sowanie budowy kanalizacji w Ko-
koszkowach.
• Spotkania z mieszkańcami Gmi-
ny Starogard Gdański.
23 lipca 
• Spotkanie Rady Gospodar-
czej w Urzędzie Gminy Staro-
gard Gdański.
8 sierpnia
• Festyn Charytatywny w Staro-
gardzie Gdańskim.
11 sierpnia
• Wizytacja budowy w jabłow-
skiej oczyszczalni.
12 sierpnia
• Spotkania z mieszkańcami Gmi-
ny Starogard Gdański.
14 sierpnia
• Sympozjum z okazji święta Matki 
Boskiej Zielnej.
• 20–lecie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Koteżach.
15 sierpnia
• Obchody 100. rocznicy Bi-
twy Warszawskiej.
18 sierpnia
•Spotkanie sołtysów Gminy Sta-
rogard Gdański w Urzędzie Gminy 
Starogard Gd.
19 sierpnia
• Spotkanie z przedstawicielami 
firmy Grasso na terenie zakładu.

Sierpniowa sesja przebiegała pod 
znakiem podsumowań. Radni jednogło-
śnie przyjęli „Raport o stanie Gminy” 
oraz udzielili Wójt wotum zaufania 
oraz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2019.

- Bardzo dziękuję za tak pozytyw-
ną ocenę naszej pracy. Cieszę się, że 
mamy tak aktywnych radnych, któ-
rzy interesują się życiem Gminy i tak 
skutecznie działają - zwróciła się do 
radnych Magdalena Forc-Cherek.

W dalszej kolejności radni przyjęli 
uchwały w sprawie planów miejsco-
wego zagospodarowania w Lipinkach, 
Rokocinie oraz Kokoszkowach. 

Podczas lipcowej sesji Rady Gmi-
ny odbyło się uroczyste przekazanie 
pieniędzy zebranych pośród Radnych 
i Wójt Magdaleny Forc-Cherek na nowy 
sztandar dla starogardzkiego garnizonu 
policji. Przewodniczący Rady Marcin 
Hinca zebrane środki przekazał na ręce 
Achillesa Gałązki, Przewodniczącego 
Komitetu Obywatelskiego dla Ufun-
dowania Sztandaru Policji Państwowej 
w Powiecie Starogardzkim.

- Ze zrozumieniem przyjęliśmy ini-
cjatywę Państwa Komitetu  w sprawie 
ufundowania nowego sztandaru dla 
Komendy Powiatowej Policji w Staro-
gardzie Gdańskim. Zamiar ten bar-
dzo dobrze wpisuje się w obchody 80. 
rocznicy mordu        w Lesie Katyń-
skim, gdzie w bezprzykładny sposób 
zamordowano 7 tys. funkcjonariuszy 
przedwojennej Policji Państwowej – 
mówi Marcin Hinca, Przewodniczący 
Rady Gminy.

Rada w głosowaniu zdecydowa-
ła o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulicy Brzozowej w miejscowości Ro-
kocin. Celem sporządzania planu jest 
zmiana funkcji terenu na tereny miesz-
kaniowo-usługowe. O zmianę planu 
w tym zakresie wystąpili właściciele 
działek, którzy zamierzają prowadzić 
działalność gospodarczą w miejscu za-
mieszkania i planują w związku z tym 
adaptację istniejących budynków na 
cele usługowe.

Przypomni o opłatach 
za śmieci

3 września na terenie Gminy Starogard Gdański został uruchomiony 
SMS-owy system powiadamiania o stanie konta za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Krótkie wiadomości będą informować o stanie 
konta – nadpłatach i niedopłatach. W celu wyjaśnienia ewentualnych 
wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ds. księgowości opłat ko-
munalnych Sabiną Wróbel – Tel. 585625067 (wew. 308).
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dokończenie ze str.1

wowych na terenie Gminy Starogard 
Gdański wprowadzono restrykcyjne 
zasady postępowania i organizacji za-
jęć lekcyjnych. Każda placówka otrzy-
mała maseczki, termometry i płyny 
dezynfekujące. Sytuacja sanitarna 
jest stale monitorowana i analizowana 
przez Urząd Gminy.

Rozpoczęcie roku szkolnego to także 
czas zmian kadrowych. Od 1 września 
funkcję dyrektora placówki w Roko-
cinie objęła Jadwiga Drosdowska a w 
Dąbrówce – Anna Kalinowska. Nowi 

Uczniowie wrócili do szkół
oraz odchodzący dyrektorzy otrzymali 
podziękowania oraz symboliczne bu-
kiety kwiatów.

- Będę robić wszystko, abyśmy roz-
wijali się naukowo i duchowo. Zarówno 
jako społeczność szkolna, jak i każdy 
z uczniów z osobna – mówi dyrektor 
Drosdowska. – Chciałabym podzięko-
wać za te 20 lat pracy. To był trudny, 
ale też piękny czas. Moim nadrzędnym 
celem było zawsze dobro uczniów – 
dodaje Justyna Pawelec, ustępująca 
dyrektor szkoły w Rokocinie. 

Z kalendarza wójta
21 sierpnia
• Wizytacja inwestycji prowadzo-
nych w miejscowościach Dąbrówka 
oraz Janin.
24 sierpnia
• Spotkanie z dyrektorami Gmin-
nych Placówek Oświatowych z te-
renu Gminy Starogard Gdański. 
25 sierpnia
• Komisje wspólne Rady Gminy 
Starogard Gdański
26 sierpnia
• Wręczenie Powierzenia Stanowi-
ska Dyrektora oraz Aktu Nadania 
Stopnia Nauczyciela Mianowane-
go nauczycielom ze szkół z terenu 
Gminy Starogard Gdański.
• Spotkania z mieszkańcami z te-
renu Gminy Starogard Gdański.
27 sierpnia
• XXIV Sesja Rady Gminy Staro-
gard Gdański.
29 sierpnia
• Wizytacja w OSP Klonówka.
30 sierpnia
• Dożynki Parafialne w miejscowości 
Sumin. 
• Uroczystość z okazji 40. rocznicy 
Podpisania Porozumień Sierpnio-
wych i Powstania NSZZ Solidarność.
1 września
• Uroczystości  w 81. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej  - 
oddanie hołdu pomordowanym 
w Lesie Szpęgawskim.
• Inauguracja roku szkolnego w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Ro-
kocinie oraz Dąbrówce.
2 września
• Spotkania z mieszkańcami z te-
renu Gminy Starogard Gdański.
• Podpisanie umowy na odbiór 
odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Starogard Gdański.
• Podpisanie umowy na włączenie 
OSP Klonówka do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego.
3 września
• Komisja ds. Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. 
• Spotkanie z Zastępcą Prezydenta 
Miasta ds. Techniczno-Inwestycyj-
nych Tadeuszem Błędzkim.
3 – 17 września
• Udział w corocznych wiejskich 
zebraniach sprawozdawczych.
4 września
• Spotkanie w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Gdańsku.
5 września
• Dożynki Parafialne w miejscowo-
ści Dąbrówka.
6 września
•Dożynki Gminno-Parafialne 
w miejscowości Kokoszkowy. 

Prymus gospodarności
Ekonomia

Gmina Starogard Gdański zajęła 4 
miejsce w rankingu finansowym gmin 
za 2019 rok. Zestawienie zostało przy-
gotowywane przez ekspertów z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Analizie poddano budżety 2,8 tys. 
samorządów.

- To bardzo dobra wiadomość, że 
Gmina Starogard Gdański znalazła się 
tak wysoko w rankingu opartym na 
rzeczywistych danych finansowych, 
a nie uznaniowych kryteriach. Dbałość 
o finanse i dyscyplinę budżetową to 
jedno z najważniejszych, ale też naj-
trudniejszych zadań samorządu. Tym 
większa moja radość z zajętego miej-
sca – komentuje Magdalena Forc-Che-
rek, Wójt Gminy Starogard Gdański.

W kategorii gmin wiejskich prze-
analizowano ponad 1,5 tys. samorzą-
dów.  Przy konstruowaniu rankingu 

Gmina Starogard Gdański rozwija się dla dobra mieszkańców

uwzględniono obiektywne, mierzal-
ne kryteria. Można do nich zaliczyć 
udział dochodów własnych w docho-
dach ogółem, wielkość pozyskanych 
środków europejskich, czy  wysokość 
wydatków inwestycyjnych. Łącznie 
zastosowano 7 różnych kryteriów. 
W tak przygotowanym zestawieniu 
Gmina Starogard Gdański zajęła 4 
miejsce w Województwie Pomorskim 
i 94 w skali całego kraju.

- (Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce) to jedyne 
opracowanie w kraju, które obejmuje 
wszystkie jednostki samorządu tery-
torialnego – tłumaczą autorzy opra-
cowania. 

 Jest to kompleksowe, apolityczne 
i obiektywne, mierzone aktualnymi 
wskaźnikami ekonomicznymi. Pracu-
jąc nad nim badacze przeanalizowali 
kondycję finansową prawie 2,8 tys. 
gmin, miast i powiatów.
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Setna rocznica 
Bitwy Warszawskiej

Stulecie starogardzkiej policji
Bezpieczeństwo

W Komendzie Powiatowej Policji służy ponad 160 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Dokładnie sto lat temu w Starogardzie 
Gdańskim utworzono Powiatową Komen-
dę Policji Państwowej. Z tej okazji w auli 
garnizonu zorganizowano uroczystą galę. 
Nie zabrakło na niej podziękowań, gra-
tulacji i nagród.

-  Policja od ponad 100 lat dba o bez-
pieczeństwo i dobrostan mieszkańców 
Gminy Starogard Gdański. To służba 
pełna wyzwań, trudnych sytuacji i za-
grożeń. Funkcjonariusze przez swoje 
działania stanowią w oczach obywateli 
obraz państwa, dlatego powinni być wzo-
rem i przykładem do naśladowania. Tacy 
właśnie są funkcjonariusze starogardz-
kiej Komendy – mówi Sekretarz Gminy 
Tomasz Rogalski, który reprezentował 
nasz samorząd podczas uroczystości.

Obchody jubileuszu były okazją do 
mianowania, odznaczenia i wyróżnienia 
funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, 
dzięki którym mieszkańcy powiatu sta-
rogardzkiego mogą czuć się bezpieczni. 
Odznaczenia resortowe, w tym złoty 
i srebrny medal za długoletnią służbę 
otrzymało 5 funkcjonariuszy i dwóch 
pracowników cywilnych. Siedmiu mun-
durowych otrzymało brązową odznakę 
- Zasłużony Policjant. Z rąk Komendan-
ta Powiatowego Policji w Starogardzie 

Gdańskim awanse na wyższe stopnie 
służbowe odebrało 42 mundurowych. 
Awansowani policjanci reprezentowali 
wiele rodzajów policyjnych służb – od 
policjantów służby patrolowej, dzielni-
cowych, policjantów ruchu drogowego, 

po policjantów służby dochodzeniowo-
śledczej i kryminalnej.

Wszystkim awansowanym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów zawodowych i pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Wójt Magdalena Forc-Cherek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysz-
tof Tuski wzięli udział w obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 
Poprzez złożenie kwiatów oddali cześć bohaterom, którzy na przedpolach 
stolicy uratowali odradzające się Państwo polskie.

40. rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność”

Związki zawodowe

Wójt Magdalena Forc-Cherek wraz z Wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy Krzysztofem Tuskim reprezentowali 
Gminę Starogard Gdański podczas uroczystości z oka-
zji 40. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych 
i Powstania NSZZ Solidarność. Warto przypomnieć, że 
„Porozumienie” pozwoliło na rejestrację nienależnego 
związku „Solidarność”. W dalszej części umowy rząd 
zobowiązał się, m.in. do wniesienia do Sejmu ustawy 
o ograniczeniu cenzury.
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Uczcili ofiary i bohaterów Września
Tragiczne rocznice

3 mln dofinansowania na remont dróg
Szpęgawsk

To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Rywałdu i Szpęgawska.

1 września 1939 roku nazistowskie 
Niemcy pod przywództwem Adolfa 
Hitlera bez przewidzianego w prawie 
międzynarodowym wypowiedzenia woj-
ny zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się 
kampania wrześniowa, znana także jako 
wojna obronna Polski 1939 roku.Obrona 
terytorium II Rzeczpospolitej trwała do 
6 października. W czasie walk 66 tyś. 
polskich żołnierzy zginęło a 134 tys. zo-
stało rannych.

Starogardzcy samorządowcy uczcili 
81. rocznicę tego wydarzenia składając 
kwiaty pod pomnikiem Poległych Harce-
rzy oraz na Cmentarzu Wojennym w Le-
sie Szpęgawskim. Podczas uroczystości 
Gminę Starogard Gdański reprezentowali 
Wójt Magdalena Forc-Cherek, Przewod-
niczący Rady Gminy Marcin Hinca wraz 
z zastępcą Krzysztofem Tuskim. Towa-
rzyszył im poczet sztandarowy, w którego 
skład weszli Marek Brejza, Anna Liebrecht 
oraz Michał Piaskowski.

Ulica Kasztanowa w Szpęgawsku 
zmieni się nie do poznania. Wyre-
montowana zostanie jej nawierzch-
nia wraz podziemną infrastrukturą. 
Gmina Starogard Gdański pozyskała 

3 mln zł z Unii Europejskiej na pierw-
szy etap inwestycji.

- To wspaniała wiadomość płynąca 
z Samorządu Województwa Pomor-
skiego. Gmina Starogard Gdański 

otrzymała dofinansowanie na prze-
budowę I etapu drogi Szpęgawsk-
-Rywałd. Dofinansowanie w kwocie 
3 mln pochodzi z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 – 
mówi Magdalena Forc-Cherek, Wójt 
Gminy Starogard Gdański.

Remont drogi to bardzo ważna 
inwestycja dla mieszkańców wsi 
Szpęgawsk oraz Rywałd. Realizacja 
poprawi transport pomiędzy oboma 
miejscowościami i poprawi dojazd do 
miasta Starogard Gdański i miejsc 
publicznych. – Budowa ułatwi dostęp 
do funkcjonującego w Szpęgawsku 
domu pomocy społecznej – wyja-
śniają urzędnicy.

Zadowolenia nie kryją też miesz-
kańcy wsi. Jak podkreśla sołtys Joan-
na Rogaczewska, sołectwo od dawna 
zabiegało o tę inwestycję. – Bardzo 
cieszę się, że w naszej wsi poprawi 
się jakość dróg a przez to bezpie-
czeństwo i komfort mieszkańców 
wzrosną – mówi sołtys.

W ramach budowy na drodze po-
łożona zostanie nowa nawierzchnia 
wraz z odwodnieniem oraz kanaliza-
cją deszczową, przebudową instalacji 
elektrycznej oraz telekomunikacyj-
nej. Szacunkowy, łączny koszt bu-
dowy to prawie 6 mln zł.
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Rolnicy podziękowali za plony
Dożynki

W Kokoszkowach odbyły się gmin-
no-parafialne dożynki. W tym roku 
podziękowania za zebrane plony miały 
nieco skromniejszą oprawę. Jednak 
nie zabrakło dożynkowego wieńca, 
darów pól oraz chleba wypieczonego 
z tegorocznej mąki.

Wstępem do uroczystości był przy-
jazd bryczki zaprzęgniętej w dwa 
kare konie. Tak właśnie przybyli 
państwo Łukasz i Marta Eggertowie 
wraz z dziećmi, którzy pełnili funkcję 
starostów dożynek. To przywilej, ale 
też duża odpowiedzialność. Podczas 

uroczystości reprezentowali całą spo-
łeczność rolniczą.

- Do naszych podstawowych obo-
wiązków należało wypieczenie chleba 
oraz przygotowanie wieńca dożynko-
wego oraz wsparcie księdza probosz-
cza. Staramy się akcentować nasze 
kociewskie tradycje, dlatego ubraliśmy 
córki w tradycyjne ludowe stroje – 
podkreśla Łukasz Eggert – Chciałbym 
też podziękować osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie wieńca – Re-
nacie Krawczyk, Andrzejowi Kurdziel, 
Marcinowi Eggertowi oraz Dominikowi 
Sieniek – dodaje starosta.

Msza dożynkowa rozpoczęła się uro-
czystym wprowadzeniem do kościoła 
krzyża udekorowanego kłosami zbóż, 

starosta i starościna dożynek dzierżyli 
świeżo wypieczone chleby oraz wikli-
nowe kosze wypełnione tegorocznymi 
zbiorami warzyw i owoców.

- Rolnicy nie zachowują plonów dla 
siebie. Ich dbałość o bliźnich pozwala 
nam się rozwijać w dostatku – mówił 
ksiądz podczas kazania.

Skąd tradycja dożynkowa? W cere-
monii dożynkowej najważniejszy jest 
wieniec. Wieniec dożynkowy nazywany 
bywał plonem, ponieważ symbolizuje 
wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. 
Tradycyjnie wiły go kobiety, najlep-

sze żniwiarki. Wieńce miały rozmaite 
kształty, wielkość i ozdoby. Czasem 
wieńcem żniwnym był przystrojony 
wstążkami albo przybrany kwiatami 
pęk zboża. W wieńcu były zawsze nie-
młócone kłosy wszystkich zbóż - psze-
nicy, żyta, owsa, jęczmienia, a oprócz 
nich często owoce jarzębiny, jabłka, 
warzywa i kwiaty. Często pleciono 
wieńce na drewnianych, wiklinowych 
lub zrobionych ze słomianych warko-
czy obręczach związanych w kształt 
korony węgierskiej.

- Rolnicy rozpoczynają często pracę, 
gdy jeszcze śpimy i nadal pracują, gdy 
większość z nas wraca już do domów. 
Ich trud to starania o zapewnienie 
jedzenia, nie tylko sobie, ale nam 

wszystkim. W tym roku dodatkowym 
wyzwaniem była pandemia i wynika-
jące z niej obostrzenia. Jednak ziarno 
wzeszło, a plon był dobry. Wszystkim 
rolnikom z terenu naszej Gminy życzę, 
aby prace polowe przebiegały zgodnie 
z naturalnym porządkiem a ich owoc 
był obfity – mówiła podczas uroczy-
stości Wójt Magdalena Forc-Cherek.

Gminę podczas dożynek reprezen-
towali Wójt Magdalena Forc-Cherek, 
Sekretarz Gminy Tomasz Rogalski, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Tuski oraz radni i sołtysi. 
Pośród przybyłych gości można było 
spotkać posłów Kazimierza Smolińskie-
go i Jana Kiliana, senatora Ryszarda 
Świlskiego oraz Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Starogard Gdański Mar-
ka Jankowskiego.

- Wieś w szczegól-
ny sposób kultywu-
je polskie obyczaje 
i tradycje. Jedną 
z nich jest kultura 
szacunku do pracy, 
do siebie nawza-
jem, darów natury 
i wytworów ludzkich 
rąk – w tym chleba 
powszedniego i z 
tego powinniśmy być 
dumni – mówił poseł 
Kazimierz Smoliński.

Po zakończeniu 
mszy świętej wrę-
czone zostały na-
grody i wyróżnienia 
dla poszczególnych 
wsi za miejsca zajęte 
w konkursie „Pięk-
na Wieś Pomorska 
2020”. I miejsce 
w kategorii „Zagro-
da” zdobył Seweryn 
Peplinski z Kręga. 
Jego obejście jest 
też jednym z najład-
niejszych na całym 
Pomorzu. Na etapie 
wojewódzkim kon-

kursu zajął III miejsce.  W kategorii 
„Wieś” pierwsze trzy miejsca zajęły 
odpowiednio Koteże, Sumin i Siwiałka 
a wyróżnienia trafiły w ręce miesz-
kańców wsi Kokoszkowy oraz Rywałd.

- W konkursie „Piękna Wieś” ocenia-
na jest nie tylko estetyka miejscowości, 
ale też zaangażowanie i współpraca 
mieszkańców. Z roku na rok coraz 
lepiej się rozumiemy i coraz lepiej 
potrafimy współpracować a dodatko-
wo nasze wsie cały czas pięknieją. To 
cieszy – mówiła Wójt podsumowując 
wyniki konkurs.

Wierni opuszczający kościół mogli 
przy wyjściu oderwać sobie i symbo-
licznie skosztować chleba wypieczo-
nego z tegorocznych plonów.

Starostowie wypiekli chleb z pierwszej tegorocznej mąki
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Rozbudowa kanalizacji za setki tysięcy złotych
Kokoszkowy

Nowe przedszkole w Rokocinie

Inwestycje

Mieszkańcy ul. Podmiejskiej nie kryją radości z inwestycji

Gmina Starogard Gdański planuje 
budowę wartej ponad 373 tys. zł kana-
lizacji przy ul. Podmiejskiej w Kokosz-
kowach. 64 proc. środków pozyskano 
z Urzędu Marszałkowskiego.  Wójt 

Magdalena Forc-Cherek podpisała 
umowę na dofinansowanie inwestycji.

- Kanalizacja sanitarna powinna 
dzisiaj być standardem. Cały czas 
staramy się rozwijać ją. Dzięki pla-

nowanej inwestycji przyłączymy do 
sieci 11 gospodarstw domowych, co 
ułatwi życie 50 osobom – wyjaśnia 
Wójt Gminy Starogard Gdański Mag-
dalena Forc-Cherek.

Budowa będzie realizowana przy 
ulicy Podmiejskiej we wsi Kokoszkowy. 
W ramach inwestycji poprowadzona 
zostanie sieć kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 
373 tys. zł. 64 proc kosztów zostanie 
sfinansowane spoza budżetu Gminy. 
Wójt podpisała umowę z Urzędem 
Marszałkowskim na dofinansowanie 
w wysokości 186 tys. zł. Środki po-
chodzą Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

- Bardzo cieszę, że Urząd Gminy 
planuje kolejną inwestycję w naszej 
wsi. Mieszkańcy ulicy Podmiejskiej od 
dawna oczekiwali tej realizacji – prze-
konuje sołtys Mariusz Tołkaniuk.

Kokoszkowy to największe sołectwo 
w Gminie Starogard Gdański. Mieszka 
tam ponad 1,8 tys. osób.

Nowe przedszkole planowane jest między świetlicą wiejską i szkołą podstawową

Gmina Starogard Gdański przy-
gotowuje się do budowy nowego 
przedszkola w Rokocinie. Projekto-
wana placówka zapewni miejsce 150 
dzieciom 

- Podpisaliśmy umowę na opracowa-
nie projektu przedszkola w Rokocinie. 
Dzięki temu zadaniu znacząco zwięk-
szymy liczbę miejsc przedszkolnych 
- mówi Magdalena Forc-Cherek, Wójt 
Gminy Starogard Gdański.

Gmina chce wybudować przedszkole 
na wolnej gminnej działcepomiędzy 
świetlicą wiejską oraz szkołą podsta-
wową. Obecnie to łąka kwietna. Plany 
obejmują zabudowę terenu obiektem 
przedszkolnym wraz z zagospodaro-
waniem  i infrastrukturą towarzyszącą 
z uwzględnieniem placu zabaw dla dzie-
ci.  W koncepcji przewidziano budynek 
piętrowy o powierzchni do 2 tys. m kw.

- Samorząd ma obowiązek zapew-
nienia możliwości korzystania z wy-
chowania przedszkolnego dzieciom 
od 3 roku życia. Obecnie w Gminie 
Starogard Gdański z edukacji przed-
szkolnej korzysta prawie pół tysiąca 
najmłodszych naszych mieszkańców 
– mówią urzędnicy.

Gminy podjęli decyzję o przekazaniu 
pozyskanych środków na budowę no-
wego przedszkola.

Jak wynika z raportu Najwyższej 
Izby Kontroli, dla rodziców najważniej-
sze są odległość od placówki, jakość 
opieki oraz dostosowanie czasu pracy 
do potrzeb rodziców. Planowana inwe-
stycja wychodzi na przeciw wszystkim 
tym potrzebom.

Przedsięwzięcie ma już zagwaranto-
wane finansowanie. Na konto Urzędu 
Gminy wpłynęło 3,2 mln zł dofinan-
sowania z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Wójt wraz z Radą 
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Narada sołtysów
Sołeckie sprawy

Powszechny spis rolny, nowopowstały 
program inwestycyjny i zmiany w gospo-
darce odpadami to niektóre z tematów 
poruszonych podczas spotkania Wójt 
Magdaleny Forc–Cherek, radnych i soł-
tysów Gminy Starogard Gdański. 

- Spis rolny rozpoczął się 1 września 
i potrwa do końca listopada. Dotyczy 
on stanu na 1 czerwca 2020 roku. 
Rachmistrzowie będą kontaktować się 
z gospodarzami, aby zbierać informacje 
o hodowli, uprawach i gospodarstwie. 
Zachęcamy również do samospisu inter-
netowego. W Urzędzie Gminy jest osoba, 
która pomoże wypełnić ankietę – mówiła 
Wójt Magdalena Forc-Cherek.

Podczas spotkania ustalono daty ze-
brań wiejskich w poszczególnych miej-
scowościach. Ich terminy wyznaczono we 
wrześniu. Pierwsze odbyło się 2 września 
w Okolu. Przed radami sołeckimi trudne 
wyzwanie. Podczas zebrań wraz z miesz-
kańcami będą musiały wybrać maksy-
malnie trzy zadania z działów chodniki, 
lampy i drogi, do realizacji na dany rok. 
Warto więc w nich aktywnie uczestniczyć 

To była pierwsza narada sołtysów w tym roku

aby realnie wpłynąć na rozwój swojej wsi. 
Nowością jest gminny program inwesty-
cyjny, który wpisuje się w plany rozbu-
dowy poszczególnych miejscowościach. 
Program to dodatkowe środki finansowe 
obok funduszu sołeckiego, które pozwolą 
wsiom harmonijnie się rozwijać.

W trakcie narady poinformowano soł-
tysów o jesiennych zmianach w systemie 
gospodarki odpadami. Obecnie Gmi-
na jest na etapie podpisywania umów 
z oferentami.

- To trudne i bardzo ważne zadanie. 
Będziemy również kupować i wymieniać 
pojemniki na gminne, docelowo cztery 
pojemniki i jeden worek na papier – mó-
wiła podczas spotkania Wójt Magdalena 
Forc-Cherek.

Spotkanie ze względu na pandemię 
odbyło się wg zmienionych zasad. Sołtysi 
zostali podzieleni na kilka grup, które 
spotkały się z Wójt i radnymi w niewiel-
kich grupach jednego dnia, ale o róż-
nych godzinach.

Kolejny krok w stronę obwodnicy
Transport

Projektanci złożyli w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Śro-
dowiskowe starogardzkiej obwodnicy. To 
dokument, który rekomenduje jej naj-
bardziej uzasadniony przebieg. Opraco-
wanie powstało dzięki współpracy Gminy 
Starogard Gdański z Miastem Starogard 
Gdański oraz Powiatem Starogardzkim.

- Z naszej, samorządowej perspek-
tywy najbardziej optymalnym jest piąty 
wariant. Rozwiązanie to zakłada, że nowa 
droga będzie biec z Sucumina, poniżej 
Koteż, przed Janowem aż do skrzyżo-

zydent odpowiedział na nie pozytywnie 
i zadeklarował poparcie dla postulowa-
nego przebiegu obwodnicy.

Planowana droga została w lutym tego 
roku wpisana do rządowego programu 
budowy stu obwodnic. Jak wówczas in-
formował resort infrastruktury, przetarg 
powinien zostać ogłoszony w I kwartale 
2023 roku.  Będzie to droga o wysokich 
parametrach technicznych, dostosowane 
do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 
Inwestycjom tym będą towarzyszyły 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, w tym oświetlenie spełniają-
ce wytyczne prawidłowego oświetlenia 
przejść dla pieszych. Szacowany koszt 
budowy to 590 mln zł.

- Powstanie obwodnicy na pewno czę-
ściowo rozwiąże problem korków w Sta-
rogardzie – ruch tranzytowy zostanie 
bowiem wyprowadzony poza centru 
miasta. To istotne zarówno z punktu 
widzenia mieszkańców, jak i podróżnych. 
Zwiększy się nie tylko komfort związa-
ny z przemieszczaniem się. Planowana 
droga będzie w całości przebiegać przez 
Gminę Starogard Gdański. To szansa na 
rozwój przedsiębiorczości i pojawienie 
się nowych firm – mówi Anna Lembicz, 
architekt i urbanista.

STEŚ trafi teraz pod obrady ZOPI (Ze-
społu Opiniującego Przedsięwzięcia In-
westycyjne) i KOPI (Komisji Oceniającej 
Przedsięwzięcia Inwestycyjne), aby GDD-
KiA ostatecznie zatwierdziła do realizacji 
rekomendowany przebiegu obwodnicy. O potrzebie budowy obwodnicy mówi się od lat 80-tych.

wania z drogą wojewódzką i dalej za 
stadniną włącza się w ciąg Drogi Krajowej 
22 – podkreśla Magdalena Forc-Cherek, 
Wójt Gminy Starogard Gdański.

Wszystkie trzy samorządy uważają, 
że to ten wariant najpełniej zabezpiecza 
potrzeby mieszkańców i jest dla nich naj-
mniej inwazyjny. Radni gminni, miejscy 
i powiatowi dali temu wyraz przyjmując 
stosowne uchwały intencyjne. 

Mieszkańcy regionu manifestowali 
swoje stanowisko podczas wizyty głowy 
kraju w stolicy Kociewia. Skandowano, 
m.in. hasło „Obwodnica, nie ulica”. Pre-
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Zmiany w odbiorach śmieci
Środowisko 

Nowi odbiorcy śmieci rozpoczną pracę  
1 października

Od 1 października nowi operatorzy 
będą odbierać śmieci z Gminy Staro-
gard Gdański. Wójt Magdalena Forc-
-Cherek podpisała pierwsze umowy 
z wykonawcami.

- Przygotowując przetarg rozdzielili-
śmy wywóz i utylizację odpadów a do-
datkowo Gminę podzieliliśmy na cztery 
sektory. Uznaliśmy, że pozwoli to kon-
kurować także mniejszym podmiotom, 
co przełoży się na korzystniejsze propo-
zycje – mówi Magdalena Forc-Cherek, 
Wójt Gminy Starogard Gdański.

Do Urzędu wpłynęły oferty na odbiór 
śmieci ze wszystkich czterech części 
Gminy. Swoje propozycje złożyły firmy 
z Kwidzyna, Skarszew oraz Starogardu 
Gdańskiego. W wyniku przeprowadzo-
nego przetargu na odbiór odpadów 
wyłoniono oferty na trzy z czterech sek-
torów. Wywóz śmieci w sektorze I i III 
realizować będzie Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne Skarszewy, natomiast 
najlepszą ofertę na obsługę IV sektora 
złożyło Przedsiębiorstwo Starkom. 

- Bardzo cieszę się z wygranej 
w przetargu. Dla naszej firmy priory-
tetem jest jakość świadczonych usług. 
Będziemy robić wszystko, aby nie za-

wieść mieszkańców Gminy Starogard 
Gdański – mówi Agnieszka Trzcińska, 
Prezes GPK Skarszewy. 

- Dzięki wysokiej jakości świad-
czonych usług mieszkańcy chętniej 
wnoszą opłaty za odbiór śmieci, a w 
konsekwencji cały proces obsługi jest 

sprawniejszy i łatwiejszy – dodaje  Ra-
fał Głodek, prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych „Starkom”. Jak 
wyjaśnia Beata Szadokierska z Urzę-
du Gminy w Starogardzie Gdańskim, 
od 1 października mieszkańców czeka 
metamorfoza. - Zauważalną zmianą dla 
mieszkańców będzie zastąpienie do-
tychczas stosowanych worków do szkła 

plastikowymi pojemnikami, w które 
w przyszłym roku zostaną wyposażone 
nieruchomości. Ponadto raz w roku 
zorganizowany będzie odbiór mebli i in-
nych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, a także odbiór odpadów 
niebezpiecznych – mówi urzędniczka.

Zadowolenia nie kryje Przewodni-
czący Komisji Doraźnej ds. Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Marek Brejza. 
– Podpisanie umowy wieńczy okres 
2-letniej, ciężkiej pracy nad systemem 
śmieciowym w naszej Gminie. To była 
długa, wspólna praca Komisji wraz z Pa-
nią Wójt oraz Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej. Przed nami kolejny roz-
dział i dalsza praca nad polepszeniem 
standardu życia naszych mieszkańców 
– pointuje radny.

Przetarg na obsługę II sektora zo-
stanie ogłoszony i rozstrzygnięty we 
wrześniu. 
Sektor I: Koteże, Nowa Wieś Rzeczna, 

Rokocin, Stary Las, Sucumin i Sumin.
Sektor II: Barchnowy, Dąbrówka, Ja-

błowo, Janowo, Lipinki Szlacheckie 
i Owidz.

Sektor III: Ciecholewy, Janin, Ko-
koszkowy, Krąg, Linowiec, Okole, 
Siwiałka, Trzcińsk i Żabno.

Sektor IV: Brzeźno Wielkie, Klonów-
ka, Kolincz, Rywałd, Szpęgawsk oraz 
Zduny

Wymiana pojemników na odpady
Informujemy, że w związku  

z wyborem nowego wykonawcy usłu-
gi odbioru odpadów komunalnych 
od mieszkańców gminy w sektorze  
nr I (Koteże, Nowa Wieś Rzeczna, 
Rokocin, Stary Las, Sucumin, Sumin) 
oraz sektorze nr III (Ciecholewy, 
Janin, Kokoszkowy, Krąg, Linowiec, 
Okole, Siwiałka, Trzcińsk, Żabno), w 
najbliższym czasie nastąpi wymiana 
pojemników na odpady. 

Dotychczasowy Wykonawca – 

przedsiębiorstwo Starkom Sp. z o. o. 
będzie zabierać pojemniki w ostatnim 
dniu odbioru poszczególnych frakcji 
odpadów, zgodnie z harmonogra-
mem obowiązującym do 30 września 
2020 r.

W miejsce pojemnika danej frakcji 
przedsiębiorstwo STARKOM Sp. z o.o. 
pozostawi worek, który będzie służył 
do gromadzenia odpadów, do czasu 
dostarczenia zestawu pojemników 
przez nowego Wykonawcę – GPK 
Skarszewy.

Wymiana pojemników nastąpi według następującego harmonogramu:

L.p. Miejscowość

Starkom
ostatni odbiór odpadów i pojemników– wrze-

sień 2020 r.

GPK Skarszewy
dostarczenie 

pojemników

zmieszane Metale i tworzywa 
sztuczne bio wszystkie

1 Rokocin, Stary Las, Sucumin, Sumin 21 14 28 22 (wt)

2 Koteże, Nowa Wieś Rzeczna 22 15 29 23 (śr)

3 Kokoszkowy, Ciecholewy, Janin, 
Siwiałka, Trzcińsk 23 16 30 26 (sob)

4 Krąg, Okole, Żabno, Linowiec 25 18 18 27 (ndz)

W miejscowościach położonych 
w sektorze nr IV (Brzeźno Wielkie, 
Klonówka, Kolincz, Rywałd, Szpę-
gawsk, Zduny) nie będzie wymiany 
pojemników.

Natomiast dla miejscowości znaj-
dujących się w sektorze nr II (Owidz, 
Barchnowy, Dąbrówka, Jabłowo, Jano-
wo, Lipinki Szlacheckie) trwa postę-
powanie przetargowe. Szczegółowe 
informacje zostaną udostępnione po 
wyłonieniu Wykonawcy.
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Bezpieczniejsze drogi w Dąbrówce
Drogownictwo

Przy budowanej drodze mieszka 1/3 wsi

Prace budowlane w Gminie Staro-
gard Gdański idą pełną parą. Dzięki 
wartej 752 tys. zł inwestycji droga 
w Dąbrówce będą bezpieczniejsza.

 - Ta inwestycja była oczekiwana 
przez mieszkańców od dawna. Dzięki 
niej mogą łatwiej się przemieszczać. 
Warto przypomnieć, że na wykonanie 

pozyskaliśmy dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych – mówi 
Magdalena Forc-Cherek, Wójt Gminy 
Starogard Gdański.

Budowę drogi prowadzi firma RO-
MADO-Brzeziński z Brodnicy. Podpisana 
z drogowcami umowa zakładała prze-
budowę, biegnącej w Dąbrówce, części 
drogi gminnej 213038G. To 980-metrowy 
odcinek biegnący ulicami Wschodnią oraz 
Hermanowską. Na co dzień mieszkają 
tutaj 324 osoby – prawie 1/3 wsi. Przy 
ulicy usytuowane są filia szkoły oraz 
świetlica wiejska.

Jak informują urzędnicy, ze wzglę-
du na bezpieczeństwo i komfort osób 
mieszkających w tym miejscu droga 
jest utwardzana płytami yomb. Pod nimi 
położono odwodnienie a pobocze zostało 
utwardzone tłuczniem.

- Przez wiele lat ta droga była nie-
utwardzona, ale mieszkańcy chętnie 
z niej korzystali, skracając sobie czas. 
Dla innych to jedyna trasa dojazdowa do 
domu. Chciałbym podziękować Urzędowi 
Gminy za realizację tej inwestycji – mówi 
Marcin Delewski, sołtys wsi Dąbrówka.

Jak przypomina Naczelnik Wydziału 
Inwestycyjno-Technicznego Tomasz Sa-
biniarz, prace postępują zgodnie z har-
monogramem i powinny zakończyć się 
w ostatniej dekadzie września.

Od 30 lat dbają o nasze zdrowie
Gospodarka 

Medycyna naturalna zyskuje coraz 
większą popularność. Od ponad 30 
lat taką działalność prowadzi firma 
Labofarm. Zakład z okazji wspomnie-
nia Matki Boskiej Zielnej zorganizo-
wał sympozjum.

- Bardzo cieszę się, że taki zakład 
jak Labofarm funkcjonuje, dając za-
trudnienie naszym mieszkańcom. To, 
że nieprzerwanie działa na rynku od 
32 lat jest efektem jakości produk-
tów i ciężkiej pracy. Właściciele firmy 
angażują się także społecznie. Wspól-
nie podjęliśmy wysiłki nad przyjęciem 
optymalnego przebiegu obwodnicy, co 
przyniosło zamierzony skutek - mówi 
Magdalena Forc-Cherek, Wójt Gminy 
Starogard Gdański.

Początki firmy nierozerwalnie wią-
żą się z Gminą Starogard Gdański. 
W 1989 roku pozwolenie na rozpoczę-
cie produkcji, wydał ówczesny Sekre-
tarz Gminy Stanisław Połom. Obecnie 
wiele pól uprawnych, gdzie pielęgno-
wane są rośliny lecznicze i zioła leży 
na obszarze Gminy Starogard Gdański

- Początki nie były łatwe. W jednej 
z firm zalegała potężna ilość czosn-
ku. Nie było pomysłu, co z nim robić. 
Dodatkowo okazało się, że używane 
w latach 80-tych leki uspokajające 

uzależniały. Weszliśmy w tą niszę i od 
30 lat produkujemy naturalny, wy-
ciszający lek, który znalazł uznanie 
w oczach pacjentów - mówi Tadeusz 
Pawełek, prezes Labofarmu.

Podczas sympozjum zaproszeni go-
ście wysłuchali odczytów, dotyczących 
najnowszej historii Polski. Wykład do-
tyczący „Cudu nad Wisłą” wygłosił ks. 

prof. Tadeusz Guz a Piotr Szubarczyk 
z IPN przybliżył historię „Zaślubin Pol-
ski z Morzem”.

Gminę Starogard Gdański podczas 
wydarzenia reprezentowali Wójt Mag-
dalena Forc-Cherek, Naczelnik Wydzia-
łu Inwestycyjno-Technicznego Tomasz 
Sabiniarz oraz radni Zenon Michna, 
Krzysztof Tuski oraz Wacław Wika.

Historia firmy Labofarm nierozerwalnie wiąże się z Gminą Starogard Gdański
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Posiedzenie Rady Gospodarczej
Przedsiębiorczość

Inwestycja jest współfinansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 
w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie 
Rady Gospodarczej funkcjonującej przy Wójcie Gminy Sta-
rogard Gdański. Podczas posiedzenia uczestnicy rozmawiali 
o dotychczasowym wpływie pandemii na lokalną gospodarkę 
i związane z tym problemy oraz możliwym sposobami wspar-
cia przedsiębiorców.

Wójt przedstawiła stan zaawansowania prac nad obwodnicą 
miasta oraz zasady budowy dróg lokalnych, m.in. powstają-
cych z „Funduszu Sołeckiego”. Następnie zajęto się sprawą 
retencji wód opadowych oraz podatków od przedsiębiorców 
ukierunkowane na rozwój firm.

Nowa droga w Janowie
Infrastruktura

Przedsiębiorcy byli bardzo zainteresowani kondycją Gminy podczas pandemii

Wójt Magdalena Forc-Cherek pod-
pisała umowę na przebudowę prawie 
kilometrowego odcinka drogi we wsi 
Janowo. Warta prawie 595 tys. zł in-
westycja zakończy się jesienią.

- To kolejny remont drogi prowa-
dzony w Gminie Starogard Gdański. 
Stopniowo poprawiamy jakość dróg 
w całej Gminie. Modernizując je zwięk-
szamy bezpieczeństwo mieszkańców 
i poprawiamy ich standard życia – 
mówi Magdalena Forc-Cherek.

Prace toczą się przy ul. Długiej 
w Janowie. Mieszka przy niej ponad 
260 osób i działa 30 z 36 lokalnych 
firm. Przy drodze znajduje się świetli-
ca wiejska, z której korzystają także 
mieszkańcy okolicznych wsi. Docelowo 
planowany jest tutaj również dom se-
niora, dlatego remont był nieodzowny. 
Urzędnicy zaplanowali utwardzenie 
prawie kilometrowego odcinka drogi 
w technologii płyt yomb wraz z od-
wodnieniem oraz i utwardzonym po-
boczem. Łączny koszt to 595 tys.

Warto przypomnieć, że Gmina Sta-
rogard Gdański pozyskała z Fundu-
szu Dróg Samorządowych na remonty 

w Janowie i Dąbrówce  dofinansowanie 
w wysokości 771 tys. zł.

Wykonawca przejął od urzędników 
plac budowy pod koniec sierpnia. 

Trwają prace remontowe. Jak wynika 
z zapowiedzi drogowców, budowa, przy 
sprzyjającej pogodzie i warunkach 
powinna zakończyć się we wrześniu.

Bezpieczniejsza droga do szkoły
Transport

Gmina Starogard Gdański, jako jeden z czterech samo-
rządów w województwie pomorskim otrzymał dofinanso-
wanie z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki zostaną 
przeznaczone na budowę bezpiecznego i innowacyjnego 
przejścia dla pieszych. Planowana inwestycja zostanie 
zrealizowana przy Technikum im. Gen. Józefa Hallera 
w miejscowości Owidz.

- Nasza propozycja zakłada, że na jezdni pojawią się tzw. 
kocie oczka, czyli lampki wtopione w jezdnię. Będą się one 
zapalać, podczas przechodzenia przez przejście. Dodat-
kowo całość zostanie doświetlona – wyjaśniają urzędnicy.

Dofinansowanie w wysokości 71 tys. zł pochodzi z rzą-
dowego programu „Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka”. 

W Owidzu powstanie pierwsze  „inteligentne przejście” w naszej Gminie
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Likwidacja rakotwórczego azbestu
Zdrowie

Prawie 80 ton – tyle azbestu zniknie 
z domów naszych mieszkańców w tym 
rok. Urząd Gminy pozyskał na ten cel 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.

- Akcją jest bjęte są 32, których wła-
ściciele złożyli stosowne wnioski. Usługa 
polega na demontażu i transporcie azbe-
stu do miejsca utylizacji niebezpiecznego 
dla zdrowia materiału - tłumaczą urzęd-
nicy.

Dlaczego azbest jest groźny? To jedno  
z najgroźniejszych  zanieczyszczeń na 
ziemi. Stanowi zagrożenie dla środowi-
ska oraz zdrowia i życia ludzkiego. Jest 
szczególnie niebezpieczny dla płuc, gdzie 
gromadzi się i odkłada w formie włókien.  
Pozostaje tam na lata, przyczyniając się 
do zmian kancerogennych.

- Azbest jest substancją o udoku-
mentowanym działaniu rakotwórczym, 
mogącą ponadto powodować zgrubienia 
opłucnej oraz włókniste zmiany w płu-

cach, określane mianem azbestozy. Na-
ukowo udowodniono, m.in. zwiększone 
ryzyko zachorowania na raka płuca 

Przebudowa jabłowskiej oczyszczalni
Środowisko

Jabłowska oczyszczalnia będzie przyjaźniejsza dla środowiska

Oczyszczalnia ścieków funkcjonująca 
w Jabłowie zmienia się nie do pozna-
nia. W mgnieniu oka powstają mury 
instalacji odpowiedzialnej za higieni-
zację osadu. Dzięki wartej 2,9 mln zł 
inwestycji poprawi się komfort życia 
mieszkańców a wytrącający się pro-
dukt będzie ponownie wykorzystany.

Wykonawca w pierwszej kolejności 
prowadzi tzw. prace ogólnobudowla-
ne. Powstaje pomieszczenie, gdzie 
zostanie zamontowana nowoczesna 
i bezpieczna dla środowiska linia tech-
nologiczna. 

W tym celu wybudowany zostanie, 
m. in. zbiornik retencyjny o pojem-
ności 15 m sześciennych, silos na ga-
szone wapno – 30 m sześciennych. 
Pod wpływem wapna palonego oraz 
wysokiej temperatury osad, wytrą-
cający się przy oczyszczaniu wody, 
zmieni się w bezpieczny dla środowiska 
suchy proszek. Produkt ten znajduje 
szerokie zastosowanie w rolnictwie, 
jako nawóz, m.in. przy uprawie pól, 
kompostowaniu lub jako materiał przy 
rekultywacji terenów.

Inwestycja zostanie oddana do użyt-
ku jesienią tego roku.

w wyniku narażenia na pył azbestowy, 
niezależnie od palenia papierosów – wy-
jaśnia Anna Dela, rzecznik Państwowego 
Zakładu Higieny.

W trosce o zdrowie naszych miesz-
kańców Gmina Starogard Gdański od lat 
organizuje demontaż i utylizację odpa-
dów azbestowych. 

Azbest przyczynia się do chorób płuc – w tym raka

Kolejna droga 
wyremontowana

Okole

Zakończył się trwający kilka tygodni 
remont ul. Nad Stawem w miejsco-
wości Okole. Inwestycja kosztowała 
ponad 25 tys. zł.

- Za tą kwotę wykonano podsypkę 
i korytowanie położono płyty yomb 
a dodatkowo z urobku utwardzono 
pobocze – wyliczają urzędnicy. 

Na początku września w miejsco-
wości odbyło się Zebranie Wiejskie 
podczas którego Urząd Gminy repre-
zentowała Naczelnik Wydziału Plano-
wania Przestrzennego i Nieruchomości 
Lucyna Probe. Podczas zebrania miesz-
kańcy zgłosili swoje potrzeby i propo-
zycje do budżetu. Do najpilniejszych 
spraw zaliczają budowę ul. Wesołej, 
montaż kanalizacji, wymianę sprzętu 
na placu zabaw oraz uruchomienie 
sygnalizacji świetlnej przy ul. Trans-
portowców i budowę chodnika. We wsi 
zameldowanych jest ponad 260 osób.
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Awanse zawodowe nauczycieli i powierzenia
Edukacja

Nowe stanowiska i awanse zawodowe otrzymało 7 nauczycielek

Wójt Gminy Magdalena Forc-Che-
rek wręczyła Powierzenia Stanowiska 
Dyrektora oraz Akty Nadania Stopnia 
Nauczyciela Mianowanego, nauczyciel-
kom ze szkół z terenu Gminy Staro-
gard Gdański.

- Zarządzanie to bardzo wymaga-
jąca praca, tym bardziej gratuluję 
i życzę Paniom wiele satysfakcji i po-
wodów do radości z wykonywanych 
zajęć. Liczę, że mimo trudnego czasu 
pandemii, którego wszyscy doświad-
czamy, nasza współpraca będzie owoc-
na i pozytywna - powiedziała Wójt.

Powierzenia na nowe stanowiska 
otrzymały trzy nauczycielki. Od 1 
września stanowisko dyrektora Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Dą-
brówce piastuje Anna Kalinowska, 
szkołą w Rokocinie kieruje Jadwiga 
Drosdowska a Lucyna Jarczyk – Ze-
społem  Kształcenia i Wychowania 
w Rywałdzie.

Nauczyciele zatrudnieni w naszych 
placówkach oświatowych nieustannie 
podnoszą swoje kwalifikacje. Po 3 
latach stażu i złożeniu z wynikiem 
pozytywnym stosownego  egzaminu, 

tytuł nauczyciela mianowanego wrę-
czono Karolinie Demskiej z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Trzcińsku, 
Iwonie Karpińskiej z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce, Karinie 
Kubik z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Brzeźnie Wielkim oraz Julicie 
Mykowskiej z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jabłowie. Wszystkie Panie 
nauczają w klasach 1-3.

- Podczas egzaminu był lekki stres, 
ale raczej mobilizujący, niż wywołują-
cy panikę. Nauczyciel jest skazany na 
wieczne samodoskonalenie. Wszyst-
ko to robimy, aby dotrzymać kroku 
zmieniającemu się światu i ułatwić 
naszym podopiecznym poznawanie 
go – relacjonowały egzaminowane na-
uczycielki.

Jak przypomniała Wójt, najlepszy 
nauczyciel to ten, który potrafi tchnąć 
w dzieci radość z poznawania świa-
ta i pogłębiania wiedzy. Spoczywa 
na Was bardzo odpowiedzialne, ale 
i niezwykle przyjemne z powodu ob-
cowaniu z dziećmi zadanie.  - Cieszę 
się, że mamy tylu wspaniałych pe-
dagogów – spointowała Magdalena 
Forc-Cherek.

W uroczystości wzięli udział Na-
czelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i Spraw Społecznych Anna Klein oraz 
Przewodniczący Rady Gminy, Marcin 
Hinca i  radny Zenon Michna. Obaj 
osobiście pogratulowali każdej z Pań. 

Nowe chodniki
Piesi

W trosce o bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców w kolejnych 
miejscowościach pojawiają się nowe 
drogi i chodniki. Ostatnio oddano do 
użytku nowe ciągi piesze w Kokosz-
kowach oraz Jabłowie.

Radości nie kryją mieszkańcy ulicy 
Nad Jeziorem w Jabłowie. Dzięki in-
westycji zyskali bezpieczny i szeroki 
chodnik wraz z elementami małej ar-
chitektury i miejsce do wypoczynku. 
Wykonawca posadowił ławeczki. Po-
jawiły się również nowe nasadzenia.

- Obie wsie leżą przy bardzo ru-
chliwej Drodze Wojewódzkiej 222. 
Każdego dnia przejeżdżają tędy 
tysiące samochodów, dlatego bez-
pieczeństwo pieszych jest naszym 
priorytetem – tłumaczą urzędnicy.

Słowa urzędników potwierdzają 
dane policyjne. Tylko w ciągu ostat-
nich pięciu lat w całej Polsce do-
szło do prawie 181 tys. wypadków,  
w których poszkodowanych zostało 

239 tys. osób. Piesi i rowerzyści 
stanowili 32 proc. poszkodowanych 
i 42 proc. zabitych. To zatrważające 
statystyki. Dlatego Gmina Starogard 

Gdański kładzie bardzo duży nacisk 
na rozwój infrastruktury pieszej i ro-
werowej.

Budowa chodników poprawia bezpieczeństwo
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Kwestowali dla Oleczka
Wsparcie

Historia Olka 
z Czarnej Wody po-
ruszyła wiele osób. 
Chłopiec cierpi na 
Rdzeniowy Zanik 
Mięśni. Na nowa-
torskie leczenie 
potrzebuje 9 mln 
zł. Aby zebrać taką 
kwotę organizowa-
ne są zbiórki, kon-
certy i licytacje. 
Gmina Starogard 
Gdański nie pozo-
stała obojętna na 
apele przyjaciół 
rodziny Olka i bez 
wahania wsparła 
organizację festynu 
oraz charytatywny 
rajd kolarski.

- Wszyscy się 
staramy, aby Ole-
czek mógł normal-
nie żyć. Dlatego 
ten festyn, dlatego 
organizowane są 
zbiórki i licytacje. Dzisiejsze wydarze-
nie pokazuje ilu dobrych ludzi gromadzi 
się wokół Oleczka i mam nadzieję, że 
przełoży się to na wymierne efekty 
finansowe – mówiła podczas otwarcia 
Magdalena Forc-Cherek, Wójt Gminy 
Starogard Gdański.

Aleksander Lewandowski ma dopiero 
17 miesięcy, a już mierzy się z wielkim 
bólem. Cierpi na SMA, rdzeniowy zanik 
mięśni typu 2. Pomóc może mu tylko 
terapia genowa, której koszt wynosi 
ponad 9 mln zł. Bez niej stan chłopca 
będzie pogarszać się z dnia na dzień. 

- Oleczek nie potrafi samodzielnie 
stać i chodzić. Świat poznaje poprzez 
przebywanie z rodzicami. Nosimy go 
na rękach, wozimy wózkiem. Choroba 
stale postępuje. Bez leczenia jego stan 
będzie ciągle się pogarszał, dlatego 
tutaj jesteśmy i prosimy o wsparcie – 
mówił tata Olka.

Podczas festynu, który odbył się 
w starogardzkim parku „Nowe Ob-
licze” odbywały się liczne konkursy, 
licytacje i koncerty. Na scenie można 
było usłyszeć i zobaczyć, m. in. Ant-
ka Smykiewicza. Powiatowa Komenda 
Policji zorganizowała pokaz możliwości 
psów policyjnych. W organizację festynu 
włączyła się także Gmina Starogard 
Gdański. Koła Gospodyń Wiejskich 
z Lipinek Szlacheckich, Rokocina oraz 
Szpęgawska przygotowały kilkadzie-
siąt blach ciasta. Były one po kawałku 
sprzedawane jako „słodkie cegiełki” na 
rzecz chorego chłopca. Festyn, dzięki 
dobrej pogodzie przyciągnął wiele osób 
a puszki szybko się zapełniały.

Historia małego bohatera poruszyła 
także serca dwóch znanych sportow-
ców - Michała Ebertowskiego i Kamila 
Komorowskiego. Kolaże zdecydowali się 

pokonać w ciągu 12 dni trasę z Kociewia 
na Słowację i spowrotem. Po drodze 
opowiadali ludziom historię chorego 
chłopca i zbierali dla niego pieniądze.

- Bardzo dużo energii dawał nam 
cel podróży. Oczywiście, że jesteśmy 
fizycznie zmęczeni, ale też zadowoleni, 
że udało się coś zrobić w szlachetnym 
celu. Trochę więcej osób dowiedziało 
się o Olku i jego chorobie – przekonuje 
Kamil Komorowski.

Jak podkreślają sportowcy każdego 
dnia pokonywali około 180 km, jadąc 
po 7-8 godzin. Na trasie starali się 
nagłaśniać spra-
wę Olka z Czar-
nej Wody. Dlatego 
w podróży towarzy-
szyła im specjalna 
skarbonka. Głów-
nym przeciwnikiem 
sportowców były 
niesprzyjająca po-
goda i trudne wa-
runki. Najtrudniej 
było gdy wiał ostry, 
przenikliwy wiatr. 
Wszystkie te niedo-
godności kompen-
sowała życzliwość 
napotkanych ludzi.

- Na jednym 
z noclegów, gdy 
właścicielka dowiedziała się o celu 
naszej podróży, pozwoliła nam rozbić 
namiot na polu bez żadnej opłaty a rano 
specjalnie przygotowała dla nas ciepłe 
śniadanie. Jak się okazało w rozmowie, 
jej mąż też jest kolarzem – dodaje 
Michał Ebertowski.

Po powrocie z wyprawy śmiał-
kowie odwiedzili Urząd Gminy 

i znaleźli chwilę czasu na rozmo-
wę z naszą redakcją.Jak powstał 
pomysł rajdu dla Olka? Michał: - 
Pomysł pojawił się podczas wyciecz-
ki rowerowej do Portugalii – w ciągu 
26 dni pokonaliśmy ponad 4 tys. km. 
Wtedy stwierdziliśmy z Kamilem, że 
następnym razem musimy zrobić jakąś 
akcję pomocową. Po powrocie nasta-
wialiśmy uszy, kto potrzebuje wsparcia, 
aż w końcu koleżanka podsunęła nam 
sprawę Olka.

Organizowaliście wcześniej po-
dobne akcje? Michał: - Tak, ja mia-
łem taką okazję. Dowiedziałem się, że 
koleżanka z siłowni choruje na raka. 
Niedługo po tym ruszyłem z innym 
kolegą Maciejem w 24-godzinną trasę, 
by zebrać środki na jej leczenie. Tak 
się zaczęło.

Kiedy rozpoczęła się wasza 
przygoda z kolarstwem? Kamil: - 
Ja jeżdżę od dziecka. To był jedyny, 
a przynajmniej najskuteczniejszy śro-
dek transportu, gdy mieszkasz na wsi. 
(śmiech)Zawsze chciałem podróżować, 
poznawać nowych ludzi, miejsca. My-
ślałem wtedy: czym, jeśli nie rowerem?

Michał: - Zawsze coś się działo w  tle 
– siłownia, triathlony, ale takie większe 
wypady rowerowe zaczęły się chyba 
w 2018 roku. Pojechałem do Karpacza, 
to było ok. 700 km. Można było nabrać 
trochę doświadczenia. 

Czy taka trasa wymaga od 
uczestników dużego doświad-
czenia? Michał: - Myślę, że wymaga 
przede wszystkim motywacji. Trzeba 
być gotowym na różne warunki. Naj-
większym wyzwaniem były teraz górki 
w Bieszczadach i na Słowacji, ale to 
i tak nic w porównaniu do Portugalii. 
W sumie wszystkie niedogodności re-
kompensuje uśmiech i zaciekawienie 
ludzi, których poznajesz na trasie.

Macie już w planach następną 
akcję? Kamil: - Apetyt rośnie w miarę 
jeżdżenia. To jeszcze nic oficjalnego, 
ale myślimy o rajdzie charytatywnym 
na Bałkany w przyszłym roku. Może 
do Chorwacji lub Albanii. Na pewno 
poinformujemy o tym na naszej stronie 
World Bike Ride na Facebooku. Pojawią 
się tam też relacje z naszych podróży.

Aleksander na leczenie potrzebuje 9 mln zł

Kolaże każdego dnia pokonywali ok. 180 km
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Z życia Grodziska Owidz

Półkolonie z Grodziskiem

W pierwszym tygodniu lipca oraz sierpnia odbywały się 
w Grodzisku Owidz półkolonie. Podczas lipcowego turnusu 
dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach łuczni-
czych, podczas których pod okiem instruktorów szlifowały 
swe umiejętności strzeleckie. Ostatniego dnia odbył się 
Turniej o Puchar Meridy oraz Robin Hooda, który wyłonił 
najlepszych łuczników. 

W sierpniu z kolei dzieci odpoczywały na Hawajach razem 
z Lilo i Stichem - bajkowymi postaciami. Dni upływały nam 
na nauce tańców rodem z wysp tropikalnych, tworzeniu 
hawajskich kwiatów oraz spódnic z trawy. Nie zabrakło 
również gier i zajęć w terenie, a także wodnych zabaw, 
dzięki którym mogliśmy się nieco schłodzić w te upalne dni. 

Wakacje z historią w Grodzisku Owidz

Lipiec i sierpień, mimo że to wakacyjne miesiące wolne 
od szkoły, obfitowały w lekcje historii, w których uczestnicy 
nie tylko słuchali o tym jak żyli nasi przodkowie, ale też brali 
czynnie udział w przygotowanych warsztatach i zajęciach, 
dzięki którym mogliśmy pokazać im zwyczaje, rzemiosła 
i codzienne prace Słowian. Podczas Słowiańskich Śród 
można było własnoręcznie stworzyć miedzianą biżuterię, 
motankę, czyli lalkę dobrych życzeń lub miotłę Baby Jagi. 
Nasi przewodnicy zdradzali tajemnice owidzkiego Grodu 
i opowiadali o fachu kata, zaś wiedźmin snuł opowieści 
o magicznych właściwościach roślin, które znaleźć można 

na spacerze w naszej okolicy. W weekendy zaś gościliśmy 
grupy zajmujące się rekonstrukcją historyczną  - w każdy 
inną, z różnych stron do nas przybyłą. Z Płocka trzykrot-
nie przyjechała do nas Drużyna WD Czarny Orzeł – to 
mistrzowie słowiańskiej kuchni i tkania; Gdańska Rota 
Mieszczańska przeprowadzili na grodzie turniej włóczni i ma-
newry, Wilki Fenrira i Drużyna Wojów Naglfar pokaz walk, 
Drużyna Dziki Bez ze stolicy i okolic pokazywała obozowe 
życie, a Niflheim z Kaszub i Ulfednar z Sopotu gotowali, 
farbowali wełnę, strzelali z łuku i szyli. Było różnorodnie 
i arcyciekawie! Na przełomie lipca i sierpnia odbył się też 
Owidzki Turniej Łuczniczy - już po raz dziewiąty dostarczył 
wielu emocji jego uczestnikom oraz obserwatorom. Liczne 
odwiedziny w ten wakacyjny czas utwierdzają nas w prze-
konaniu, że obrana przez nas ścieżka jest tą właściwą i że 
forma nauki przez zabawę jest tą idealną. 

Marta Leczkowska

Święto Welesa, patrona browarników
Dzieci podczas zajęć zapoznały się, m.in. z sztuką łucznictwa

Podczas zajęć można było własnoręcznie stworzyć miedzianą biżuterię i inne 
tradycyjne słowiańskie wytwory

Festiwalowi towarzyszył Jarmark Rękodzieła

Tradycją stał się już Owidzki Festiwal Piw Rzemieślni-
czych „U Welesa” – w tym roku, wyjątkowo, odbył się on 
25 lipca.  Było wszystko to, za co odwiedzający nas lubią 
tę imprezę: craftowe piwa, rzut rzepą przez rzekę, ręko-
dzieło, gry i zabawy.  Rozdaliśmy wiele piwnych nagród 
ufundowanch przez wystawiącjące się tego dnia browary 
i puby serwujące rzemieślnicze trunki: Bytów – Browar 
Kaszubski, Browar Czarna Owca, Browar Perun, Browar 
Rzemieślniczy Rzeka Piwa, Pub Polufka i Czeska Degusta-
tornia. Tego dnia premierę miało wyjątkowe piwo: Baba 
Jaga, które uwarzył dla Karczmy na Podgrodziu Browar 
Czarna Owca z Semlina. Ten pilzner dostępny jest tylko 
w Owidzu. Festiwalowi towarzyszył Jarmark Rękodzieła 
oraz atrakcje na Grodzie, o które zadbały Drużyna WD 
Czarny Orzeł i Drużyna Wojów Naglfar. 

Marta Leczkowska

Weekend z mitologią słowiańską

W dniach 22-23 sierpnia w Grodzisku Owidz miało miejsce 
wydarzenie pn. Weekend z Mitologią Słowiańską. Była to 
skromniejsza wersja dorocznego Festiwalu Mitologii Słowiań-
skiej, odwołanego w tym roku z powodu pandemii.

Pomimo zagrożenia epidemicznego w ciągu dwóch dni 
owidzki gród odwiedziło ponad 600 osób. Niektórzy fani sło-
wiańskiej mitologii przyjechali na Kociewie aż z Wrocławia, 
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Katowic czy Podlasia. I raczej nie żałowali, bowiem program 
wydarzenia był bogaty i różnorodny. Odbyły się trzy wykłady, 
szereg warsztatów, inscenizacje dawnych obrzędów swadźby 
(zaślubin) oraz postrzyżyn (inicjacji chłopca w wiek dorosły). 
Dla gości wydarzenia przygrywali muzycy z dwóch zespołów 
– poznańskiego „Koło Jana” oraz wrocławskiego „Dziwoludy”. 
Niepowtarzalnego klimatu imprezie nadali rekonstruktorzy 
kultury wczesnego średniowiecza, którzy w liczbie ponad 70 
osób prezentowali sztukę wojenną, rzemiosło, kuchnię i muzykę 
dawnych Słowian. Hitem wydarzenia był Leszy, mityczny opie-
kun lasu, w którego wcielił się jeden z uczestników spotkania. 
Dzięki kunsztownemu i bardzo sugestywnemu kostiumowi był 
on najczęściej fotografowanym obiektem.

Podczas Weekendu z Mitologią Słowiańską funkcjonowała 
też Strefa Małego Słowianina, w której pod czujnym okiem 
owidzkiej animatorki wyszaleć mogli się najmłodsi uczestnicy 
imprezy. Dla starszych dedykowana była Strefa Gier i Książek, 
a dla wszystkich Strefa Rękodzieła. 

Organizatorzy Weekendu z Mitologią Słowiańską zadedyko-
wali wydarzenie muzykom białoruskich zespołów muzycznych 
„Javaryna” oraz „Irdorath”, którzy w roku 2019 występowali 
w Grodzisku Owidz, a dziś uczestniczą w protestach przeciwko 
reżimowi Łukaszenki.

Radosław Sawicki

Oblężenie Grodu – dzieciaki w akcji!

Goście mogli obejrzeć inscenizację obrzędów zaślubin i postrzyżyn 

Koniec waka-
cji przyniósł nam 
nie lada wyzwa-
nie, albowiem 
nasz Gród został 
przejęty przez  
wojów z drużyny 
rekonstrukcyjnej 
Ulfhednar.  Nie 
pozostało nam 
nic innego, jak 
szykować się do 
bitwy o Gród. Nie-
wielu nas jednak 
było, więc posta-
nowiliśmy zwerbo-
wać  pomocników 
z zewnątrz. Kto 
najchętniej garnie 
się do pomocy? 
Oczywiście dzie-
ci!  Na szczęście 

na terenie Grodziska znalazło się kilkudziesięciu śmiałków, 
którzy postanowili pomóc nam w odbiciu naszego przybytku. 
Aby móc wstąpić w szeregi Drużyny Grodu Owidzkiego – 
prowadzonej przez Starogardzkie Bractwo Rycerskie, dzieci 
musiały wykazać się swoimi umiejętnościami.  Trzeba było 
przejść  Grodogedon - tor przeszkód stworzony specjalnie 
na tę okoliczność, zaliczyć grę terenową, stworzyć swoją  
drewnianą tarczę i miecz, a także udowodnić, że potrafimy 
zadbać o swoje zdrowie w Kramie Kupca Witaminki.  Po 
przejściu wszystkich obowiązkowych zadań, młodzież zosta-
ła przeszkolona z musztry. Potem ustalona została taktyka 
działań oraz podział ról. Na sam koniec zostało najfajniejsze 
zadanie: stoczenie wielkiej bitwy na balony z wodą! Głośny 
sygnał na rozpoczęcie i zaczęło się! Po kilku minutach i set-
kach wystrzelonych balonów z dumą mogliśmy ogłosić, że 
dzieci zwyciężyły i przegoniły najeźdźców z naszego Grodu!  
A przemoczona drużyna Ulfhednar ogłosiła swoją przegraną.  
Wszystkim dzieciom uczestniczącym w Oblężeniu Grodu, 
dziękujemy za wspaniałą zabawę! Zapraszamy za rok! 

Kreatywne popołudnia dla dzieci  
z Grodziskiem

 Już we wrześniu ruszą ponownie Dziecięce Środy, czyli 
cykl zajęć dedykowany najmłodszym.

Każdy tydzień  przyniesie nowe umiejętności i doświad-
czenia.  Przed nami,  między innymi: tworzenie sensorycz-
nych mas plastycznych, zajęcia kulinarne z Karczmą Na 
Podgrodziu, a także nauka tworzenia obrazków za pomocą 
nitek. Dzieci można zgłaszać na zajęcia poprzez wiadomość 
e-mail  warsztaty.grodzisko@gmail.com lub pod numerem 
telefonu 519849145.

Dziecięcym oblężeniem, Grodzisko zakończyło 
wakacje
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Oblężenie Grodziska Owidz
Rekonstrukcje

Mimo słońca chowającego się za 
horyzont z Grodziska Owidz docho-
dził głośny szczęk oręża. To rycerze 
walczyli o sławę i zainteresowanie ze 
strony licznie zgromadzonych biało-
głów. Okazją do potyczek dzielnych 
wojów pochodzących, m.in. z Kwidzy-
na, Malborka czy Sztumu były obchody 
XXV-lecia Starogardzkiego Bractwa 
Rycerskiego. 

Podczas imprezy można było poznać 
średniowieczne, rycerskie obyczaje 
i tradycje. Przybyli do Grodziska go-
ście chętnie pozowali do zdjęć a na 
głodnych i spragnionych czekała prób-
ka dawnego jadła. Turniej cieszył się 
dużym zainteresowaniem publiczności 
a piesze i konne walki rycerzy wzbu-
dzały wiele emocji. Partnerem wyda-
rzenia była Gmina Starogard Gdański.

O powstaniu bractwa naszej 
redakcji opowiedział Piotr Mar-
chewka, jeden z założycieli sto-
warzyszenia. Jakie były Wasze 
początki?W 1995 roku kilku mło-
dych ludzi przybywa wehikułem czasu 
wprost ze średniowiecza. Dzięki umie-
jętności adaptacji szybko odnajdują 
się obecnej rzeczywistości. Jednak 
tęsknota za swoimi czasami i brakiem 
możliwości powrotu do XIII wieku po-
stanawiają założyć bractwo rycerskie 
(śmiech). Tak poważnie to od 1976 
roku w Golub-Dobrzyń odbywały się 
międzynarodowe turnieje rycerskie. 
Paru nastolatkow że Starogardu posta-

nowiło uczestniczyć w tym wydarzeniu 
i pojechali tam w charakterze widzów. 
Zafascynowani tym widowiskiem chcieli 
zapisać się do szkoły rycerskiej. Nie-

stety zbyt duża odległość od miejsca 
zamieszkania zniweczyła ich plany. Po 
latach w Gniewie na zamku zawiązało 
się bractwo rycerskie skutkiem czego 

na Pomorzu masowo powstawały grupy 
rycerskie. Korzystając z doświadczenia 
i wiedzy kolegów z Gniewa i Sztumu 
w 1995 roku młodzieńcy zawiązali 
grupę założycielską Starogardzkiego 
Bractwa Rycerskiego. 

Nazwa Bractwo Rycerskie su-
geruje zainteresowanie głów-
nie średniowieczem. Ale czy tak 

jest w rzeczywistości? Rzeczywi-
ście SBRK z wielką pasją odtwarza 
średniowiecznych rycerzy, ale nasze 

zainteresowania nie ograniczają się 
wyłącznie do średniowiecza. Chętnie 
uczestniczymy w innych wydarzeniach 
historycznych wcielając się w postacie 

z potopu szwedzkiego a nawet kam-
pani wrześniowej 1939. Najczesciej 
reprezentujemy społeczność z XIII 
i XV wieku.

Czym jako bractwo zajmujecie 
się Państwo? Realizujemy cele statu-
towe. Kultywujemy tradycje rycerskie, 
propagujemy rycerskosc i zamiłowanie 
do historii poprzez pokazy walki, tańca, 
sztuki rzemieślniczej na jarmarkach, 
festynach, lekcjach historii. Uczest-
niczymy chętnie w akcjach charyta-
tywnych i kwestach dobroczynnych. 
W wolnym czasie ćwiczymy taniec, 
fechtunek, jazdę konną oraz ciężko 
pracujemy przy naprawie i konser-
wacji sprzetu bojowego i obozowego. 
Ponadto czytamy książki o tematyce 
historycznej i szperamy w internecie 
w poszukiwaniu ciekawostek z daw-
nych epok.

Wydaje się, że podstawą – poza 
znajomością realiów epoki – są 
stroje. Sami je szyjecie? Ze strojami 
różnie bywa. Ci którzy mają ku temu 
predyspozycje sami szyją, ale zdecy-
dowana większość zamawia u krawców 
lub kupuje w sklepach internetowych 
zajmujących się wytwarzaniem i sprze-
dażą odzieży historycznej. Nasze stro-
je, krojem i barwa są wspaniałymi 
replikami ubiorów średniowiecznych 
wykonanych na podstawie zachowa-
nych zabytków, ikonografia i rzeźb 
z epoki.

Starogardzkie Bractwo Rycerskie działa od 25 lat

Rycerze mierzyli się w walce pieszej, konnej oraz łucznictwie
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20 lat KGW Koteże
Jubileusze

Koło Gospodyń Wiejskich z Koteż świę-
towało 20. rocznicę powstania. Podczas 
uroczystości nie zabrakło wspomnień, 
wzruszeń i gratulacji.

- Życzę kolejnych aktywnych lat spo-
łecznej działalności. Jesteście wspaniali, 
pełni energii, zapału i humoru – mówiła 
podczas uroczystej gali Wójt Magdalena 
Forc-Cherek.

Początki Koła sięgają lat 50-tych, gdy 
we wsiach powstawały kółka rolnicze. Do 
odnowieniach tej tradycji doszło w roku 
2000, gdy powołano w Koteżach Koło 
Gospodyń Wiejskich. 

- Nasze koło prowadzi różne aktyw-
ności. Wspieramy działalność kulturalną, 
np. współorganizujemy Dzień Dziecka, 
Mikołajki ale też pomagamy naszym 
sąsiadom. Wielokrotnie jako koło włą-
czałyśmy się w pomoc pogorzelcom, 
zbieramy nakrętki do chorego chłopca 
z Kokoszkowych. W związku z pandemią 
szyłyśmy maseczki, a także wzięłyśmy 
udział w Gaszynchallange – wylicza Bar-
bara Lisiewska z KGW Koteże.

Jak podkreślają członkinie Koła, bardzo 
ważnym aspektem są wspólne spotkania. 

To tutaj zawiązało się wiele znajomości 
i przyjaźni. Dzięki nim członkinie mogą 
rozwijać swoje pasje i talenty. Orga-
nizowane są bowiem, m.in. warsztaty 
kulinarne, kwiatowe i teatralne.

KGW Koteże to utytułowane koło. 
Przez 20 lat istnienia panie rywali-
zowały na 24 turniejach gminnych 
i powiatowych. 7 razy awansowały 
do finałów wojewódzkich a w 2009 

okazały się najlepszym kołem w całym 
województwie. 

- W roku 2015 po projekcie wokalnym, 
wystąpiłyśmy z orkiestrą dętą prowa-
dzoną w Pelplinie przez pana Tadeusza 
Negowskiego. Nagrałyśmy płytkę, zwy-
ciężyłyśmy konkurs wokalny na Ogól-
nopolskim zjeździe KGW w Licheniu. 
Była to piosenka Anny Jantar „Rosyjski 
Pierniki – dodaje pani Barbara

Obecnie do Koła należy ponad 30 osób.

KGW Koteże ma na koncie wiele sukcesó

Rowerowa pielgrzymka
Jabłowo

Prawie 40 rowerzystów wyruszyło w sobotę, 
8 sierpnia z parafii św. Wawrzyńca w Jabłowie 
do Częstochowy. W punkcie docelowym kolarze 
zameldowali się pięć dni później. Jabłowska 
pielgrzymka to jedyna taka grupa w Powie-
cie Starogardzkim.

Wystawa Ireny Zagórskiej
Sztuka

W Urzędzie Gminy w Starogardzie 
Gdańskim odbyła się wystawa prac 
naszej mieszkanki, Ireny Zagórskiej 
z Rokocina. Autorka wystawiła obrazy, 
których wspólnym tematem była  „Sta-
rówka Starogardzka i okolice”. Na cykl 
składa się dziesięć prac malarskich.

- Urodziłam się w Gdańsku, ale 
w dziewięćdziesięciu dziewięciu pro-
centach czuję się Kociewianką. Czy 

mam wykształcenie plastyczne? Tak. 
Skończyłam Studium Plastyczne w Ka-
towicach oraz Studium Terapii Zajęcio-
wej w Gdańsku. Poza tym malowałam 
od dziecka w domu. Pierwszy obraz 
olejny namalowałem w wieku 12 lat 
– wspomina autorka prac.

Do ulubionych tematów artystki 
należą pejzaże, kwiaty i portrety. Ale 
przede wszystkim pejzaż kociewski. Artystka wystawiała swoje prace w Urzędzie od 

18 do 28 sierpnia
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Siatkarskie emocje w Kokoszkowach 
Sport

12 drużyn rywalizowało w II Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Staro-
gard Gdański i Sołtysa Kokoszko-
wych. Najlepszym zespołem okazała 
się para Krzysztof Dusowski i Michał 
Pielak.

-  Podczas meczów pod wiatą i 
na placu zabaw bawiły się dzieci z 
rodzicami. Było ognisko, wspólne 
pieczenie kiełbasek, grała muzyka. 
Po prostu festyn rodzinny. Dopisała 
nam pogoda, dzięki czemu zawody 
zakończono do 20:30. Po turnieju 
zawodnicy i organizatorzy wspólnie 
posprzątali otoczenie. Było super. – 
pointuje Mariusz Tołkaniuk, współ-
organizator zawodów.

 Do turnieju zgłosiło się 12 ekip 
z całego Pomorza. Zespoły zostały 
podzielone na dwie grupy po 6 ze-
społów każda. Rywalizowały one na 
piaszczystym boisku w parku wiej-
skim. Do półfinałów awansowały 
po 2 najlepsze drużyny. Ostateczne 
wyniki rywalizacji przedstawiają się 
następująco: I. Miejsce Krzysztof 
Dusowski. Michał Pielak. II m. Piotr 
Kuras i Paweł Dolak. III. Miejsce. 
Krystian Kosiński i Piotr Podolski. 
IV m. Paweł Sawicki i Mariusz Tol-
kaniuk.

- Sportowa rywalizacja, piknikowa 
atmosfera i bardzo dobra organiza-
cja, tak najkrócej można podsumo-
wać II Turniej w siatkówce plażowej 
o Puchar Wójta Gminy i Sołtysa - 
powiedział Tomasz Rogalski, Sekre-
tarz Gminy Starogard Gd.

Jak deklarują organizatorzy, ko-
lejne zawody w przyszłym roku.

 Po wręczeniu pucharów i na-
gród, przyszedł czas na wspól-
ne, pamiątkowe zdjęcia i roz-
mowy. Nasza redakcja poprosiła 
Sołtysa wsi o krótki wywiad. Jak 
ocenia Pan tegoroczną edycję 
turnieju? Myślę, że poziom już jest 
wysoki, a z roku na rok będzie jesz-
cze wyższy. W składzie zespołów 
mieszczą się w końcu gracze mający 
na swoich kontach niemałe sukcesy. 
Jest z kim rywalizować. Bardzo zale-
ży nam na dopingowaniu zwłaszcza 
tych najmłodszych sportowców.

Kiedy zaczął się Pan intereso-
wać siatkówką? To było w IV kla-
sie podstawówki. Uczyłem się pod 
okiem mistrzów –Leszka Rykaczew-
skiego i Stanisława Wieczorka w SP 
nr 7 w Starogardzie Gdańskim. Pa-
miętam, że w tej pasji wspierał mnie 
tata. Udało mi się nawet dojść do II 
ligi, ale niedługo po tym zabrakło 
czasu na treningi. Trzeba pamiętać o 

regularnych ćwiczeniach. Dziś gram 
dla czystej przyjemności.

Dlaczego warto uprawiać siat-
kówkę? Siatkówka jest specyficzną 
dyscypliną. Oczywiście, w każdej 
grze zespołowej trzeba współpra-
cować, ale tutaj szczególnie liczy 
się ,,mózg drużyny’’, bonie ma re-
misów. Walka jest zawsze zacięta, 
zespół musi doskonale się rozumieć, 
by dopiąć swego. Brak remisów 
oznacza też, że trzeba nauczyć się 
przyjmować porażki. To kształtuje w 

W turnieju rywalizowało 12 zespołów

człowieku silny, sportowy charakter.
Czy w turnieju mogą wziąć 

udział tylko mężczyźni? Dotych-
czas tak było, ale chciałbym naprawić 
to niedopatrzenie. Okazało się, że 
kobiety są niemniej zainteresowane 
siatkówką od mężczyzn. Sprzeciw 
zgłosiły m.in. córki uczestników. Na 
pewno przyszłoroczna edycja tur-
nieju będzie otwarta również dla 
żeńskich zespołów.

Nasza koleżanka Wicemistrzynią Polski 
Hobby

Pracownica naszego Urzędu Mał-
gorzata Rogalska zajęła II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Urzędników 
na 10 km. Bieg odbył się w ramach 
VI edycji imprezy Dycha nad Wisłą 
w Tczewie. Medalistka na co dzień 
pracuje w Wydziale Oświaty, Zdro-
wia i Spraw Społecznych.

- Biegło mi się trudno ze wzglę-
du na warunki pogodowe. Wiał 
silny wiatr a przed samym startem  
wyszło ostre słońce. Nie lubię ta-
kich warunków – mówi Małgorzata 
Rogalska, srebrna medalistka Mi-
strzostw Polski Urzędników. 

Z kronikarskiego obowiązku od-
notowujemy, że I miejsce zajęła 
Małgorzata Tuwalska z Gdańska 
a podium uzupełniła Aleksandra 
Kaczmarek-Byzdra z Chwaszczyna. 
Do zawodów we wszystkich kate-
goriach zgłosiło się 285 uczestni-
ków i uczestniczek.

Małgosia przebiegła 10 km w niewiele ponad 48 minut
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Skansen pożarniczy w Siwiałce
Historia

Eksponaty zostały już wycofane ze służby, ale nadal  są gotowe do wyjazdu

Od ubiegłego roku przy remizie OSP 
w Siwiałce działa jedyny w Powiecie 
Starogardzkim skansen strażacki. 
Znajdujące się w nim pojazdy od lat 

nie są w służbie. Choć jak mówią stra-
żacy nadal „palą na dotyk”. 

- Zdecydowaliśmy się na powołanie 
do życia skansenu, bo wiele starych 

strażackich wozów bojowych bezpow-
rotnie odchodzi. Dzięki naszej inicja-
tywie chcieliśmy dać im drugie życie 
i umożliwić ich oglądanie zwiedzają-
cym – mówi Kazimierz Knitter, prezes 
OSP Siwiałka.

Skansen powstał w 2019 roku 
z inicjatywy, prezesa przy wsparciu 
i akceptacji Zarządu OSP i Komisji 
Rewizyjnej. Środki na jego budowę 
pochodziły od sponsorów, sołectwa 
oraz samych strażaków. Druhny i dru-
howie zdecydowali się przekazać po-
łowę otrzymywanego ekwiwalentu na 
realizację zadania. Własnym sump-
tem wybudowali też wiatę ochronną 
i dokonali zagospodarowania terenu 
wokół skansenu.

- W skansenie są wystawione pojaz-
dy wycofane z czynnej służby. Obecnie 
są to dwa wozy – Star 660 GMB oraz  
Żuk SLRT oraz agregat. Eksponaty 
przez wiele lat były w służbie liniowe. 
Teraz służą do edukacji. Pojazdy sto-
ją pod wiatą. W każdej chwili można 
przyjść i je zobaczyć – dodaje Prezes.

OSP Siwiałka prowadzi działania 
ratunkowe od 120 lat. Jest to prężnie 
działająca straż, która bierze udział 
w różnorodnych akcjach, prowadzo-
nych w naszej Gminie oraz poza nią. 
Należy do niej 98 członków, w tym 
dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Jabłowska szkoła szpiegów
Ale historia

Jest rok 1944. Armia Czerwona 
wkroczyła już w przedwojenne granice 
II RP. Losy wojny są przesądzone. Jed-
nak Niemcy nie chcą się łatwo poddać 
i liczą na „cudowną broń”. W zajętych 
na początku wojny pałacykach w Ja-
błowie, Jabłówka i Klonówce pojawili 
się nowi mieszkańcy. Byli to mężczyźni 
i kobiety w mundurach Luftwaffe. Czę-
sto jeździli na małe, pobliskie lotnisko 
polowe nazywane przez miejscowych 
jako „Bombenplatz”. Dlaczego? Piloci 
ćwiczyli tam naloty, imitując zrzucanie 
bomb oraz celność. Od czasu do czasu 
z lotniska dochodził szczęk wystrza-
łów z pokładowej broni maszynowej. 
Nieopodal placu wybudowana została 
wysoka wieża wraz z barakiem. 

Dlaczego i po co, żołnierze w nie-
mieckich mundurach i z radziecką 
bronią trafili na Kociewie? Najpraw-
dopodobniej to sprawa niemieckie-
go wywiadu wojskowego – Abwehry. 
Rekruci - głównie Ukraińcy i Białoru-
sini - byli przygotowywani do specjal-

nych misji dywersyjnych. Po 
przeszkoleniu mieli zostać 
przerzuceni za linię frontu, 
na tereny zajęte już przez 
Armię Czerwoną.  

Szkolenie obejmowało 
cztery działy – wojskowy, 
polityczny, sanitarny oraz 
wywiadowczy. Niemieckie 
dowództwo zakładało, że 
ćwiczenia potrwają od 4 
do 6 miesięcy. W praktyce, 
ze względu na zbliżający 
się front szkolenie trwało 
od sierpnia do listopada 1944 roku. 
W skład jednostki wchodziły także 
szkolne na sanitariuszki i radiotele-
grafistki kobiety.

Do pierwszej poważnej akcji Bia-
łorusinów doszło  w listopadzie 1944 
roku. Wówczas w okolicach miasta 
i ważnego węzła komunikacyjnego Ba-
ranowicze zrzucono 4-osobowy oddział  
mjr A. Wojtowicza. Przebrani w ra-
dzieckie mundury komandosi mieli za 

zadanie ustalić obecność ukrywających 
się żołnierzy niemiecki i wraz z nimi 
przypuścić atak na dworzec kolejowy. 
Jak akcja się zakończyła nie wiadomo. 
Pod koniec września 1944 roku całą 
szkołę przeniesiono do majątku Wal-
lsbusch (Komierowo) pod Bydgoszczą. 

Historia ta wyszła na światło dzienne 
wiele lat po wojnie, dzięki odtajnionym 
niemieckim i radzieckim archiwom. 
Tekst na podstawie książki J. Stachul-
skiego „Jabłowo”.

„Jabłowscy” dywersanci  byli zrzucani na tereny dzisiejszej Białorusi 
i Ukrainy
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Nowy sprzęt strażacki
Bezpieczeństwo

Nowy sprzęt trafi w ręce strażaków jesinią

Strażacy ochotnicy z naszej Gminy 
otrzymają nowy sprzęt. Niebawem 
w ich ręce trafią pompy, mundury 
i specjalistyczne obuwie. Wójt pod-

pisała w tej sprawie umowę z Po-
morskim Urzędem Marszałkowskim.

- Strażacy zawsze są na „pierwszej 
linii frontu”. Są najbliżej społeczno-

ści lokalnej i nie zawodzą. 
Bardzo się cieszę, że Urząd 
Marszałkowski wspiera OSP. 
Dzięki pozyskanym pienią-
dzom oraz wkładowi własne-
mu Gminy nasze jednostki 
będą lepiej wyposażone - 
mówi Magdalena Forc-Che-
rek, Wójt Gminy Starogard 
Gdański. 

W ramach podpisanej 
umowy Urząd Marszałkowski 
przekaże 24 tys. zł na zakup 
wyposażenia dla strażaków 
ochotników. Podobna kwota 

zostanie wyasygnowana z gminnego 
budżetu. Środki zostaną przeznaczo-
ne na zakup 12 mundurów strażac-
kich i 14 mundurów specjalnych, 9 
par butów oraz 2 pomp szlamowych. 
Sprzęt trafi do 6 jednostek OSP, któ-
re w styczniu złożyły wnioski o dofi-
nansowanie – Dąbrówka, Klonówka, 
Krąg, Sumin  oraz 2 należące do 
krajowego systemu ratowniczo-ga-
śniczego -Siwiałka i  Sucumin.

- Druhny i druhowie bezintere-
sownie niosą pomoc w myśl dewizy 
„Bogu na chwałę ludziom na ratu-
nek”. Bardzo cieszę się, że drugi rok 
z rzędu pozyskaliśmy dofinansowanie 
z budżetu wojewódzkiego - doda-
je Sławomir Mikulski, Komendant 
Gminny ZOSP w Starogardzie Gd.

Na co dzień w 7 ochotniczych stra-
żach pożarnych działających na te-
renie Gminy Starogard Gdański jest 
zrzeszonych 300 członków.

Będą w KSRG
OSP Klonówka

Podpisanie umowy na włączenie 
OSP do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego i wejście do 
służby nowego wozu bojowego to 
ostatnie zmiany u druhów i druhen 
z Klonówki. 

Wójt Magdalena Forc-Cherek 
podpisała porozumienie z Pań-
stwową Strażą Pożarną w sprawie 
włączenia OSP Klonówka do KSRG. 
To efekt ciężkiej pracy strażaków-
-ochotników, wysokiego poziomu 
wyszkolenia oraz wyposażenia. 
Przed podpisaniem porozumienia 
jednostka przeszła inspekcję goto-
wości bojowej, z której otrzymała 
ocenę dobrą.

- OSP Klonówka zabezpiecza dwie 
najważniejsze drogi w naszej Gminie 
- autostradę A1 oraz Drogę Krajo-
wą 22. Dzięki wyremontowanemu 
pojazdowi będą mogli jeszcze szyb-
ciej i sprawniej dotrzeć w miejsce 
zagrożenia. Bardzo cieszę się, że ta 
jednostka tak dobrze się rozwija - 
mówi Magdalena Forc-Cherek, Wójt 
Gminy Starogard Gdański.

Strażacy zakończyli remont wozu 
bojowego otrzymanego z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Gdańsku. Przypomnijmy jego 
parametry techniczne. Pojazd został 

wyprodukowany w 2006 roku. Od 
początku służby przejechał 100 tys. 
km. Jego zbiornik mieści 2,5 tys. 
litrów wody. Szacunkowa wartość 
to 300 tys. zł.

- Wiele godzin pracy straża-
ków-ochotników poświęciliśmy na 
renowację, ale opłacało się. Wy-
remontowany i wyposażony w nie-
zbędny sprzęt samochód pożarniczy 
GBA 2,5/25 niebawem w podziale 

bojowym. Dzięki zaangażowaniu 
naszych druhów będziemy mogli 
skuteczniej ratować życie, zdrowie, 
środowisko i mienie.

W skład OSP Klonówka wchodzi 
30 członków w tym 21 osób jest 
przeszkolonych do udziału w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Druhowie 
i druhny mają obecnie do dyspozycji 
trzy pojazdy - dwa wozy bojowe 
oraz lekki samochód pożarniczy. 
Strażaków gotowych do wyjazdów 
na pomoc naszym mieszkańcom 
z pewnością nie zabraknie.

Odrestaurowany wóz już jest gotowy do akcji
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
w Dąbrówce i Rokocinie
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Rozlewisko Wierzycy między Żabnem a Nową Wsią Rzeczną

Gmina w obiektywie

Kapliczka w Brzeźnie Wielkim

Jezioro Zduńskie

Sumin

Wierzyca widziana ze ścieżki Żabno-Krąg Śródleśne jeziorko w Kręgu


