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Z Sebastianem Fabisiem, Dyrektorem 
Zakładu STEICO Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie 
rozmawia Rafał Korbut. / str. 8-9

”
Jesteśmy 
konkurencyjni
na rynku 
Europy Zachodniej

Czerwiec

To będzie jedno z naj-
większych wydarzeń 
w gminie Skarszewy. Na 
weekend 25-26 czerw-
ca zapowiedziano 
tegoroczną edycję 
Sobótek Skarszew-
skich. Gwiazdy 
muzyczne im-
prezy to grupa 
Rezerwat i  
Kayah.
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SKB ZWIąZEK PRaCODaWCóW
aKTUaLNOŚCI:

w numerze:

Prof. Dariusz Filar 
o gospodarce

Specjalista z zakresu ekonomii i były członek 
Rady Polityki Pieniężnej. Prof. Dariusz Filar 
spotkał się z członkami Starogardzkiego 
Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. 
Z przedsiębiorcami podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat 
sytuacji polskiej gospodarki.  / str. 13
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Starogard Gdański. 
Nabierają tempa prace 
związane z moderni-
zacją pierwszego frag-
mentu ulicy Kościuszki. 
Nawierzchnia odnawia-
na jest na odcinku od 
ronda z ulicą Lubichow-
ską do skrzyżowania 
z Aleją Jana Pawła II.

- Prowadzone prace 
przebiegają prawidło-
wo – informuje Dariusz 
Trzebiatowski, kierow-
nik budowy. - Wykona-
ne zostały już wszystkie 
rozbiórki. Dodatkowo 
zabezpieczono sieć elek-
troenergetyczną. Prze-
budowano także kolizje 
gazociągowe. Obecnie 
trwają prace związane 
z budową wodociągu 
i kanalizacji deszczowej. 
Lada dzień przystąpimy 
do zasadniczych robót 
drogowych.

Ulica zostanie otwarta 
dla ruchu bez ostatecz-
nej ścieralnej nawierzch-
ni bitumicznej, która po 
zakończeniu moderniza-
cji będzie wykonana na 
całej długości przebu-
dowywanej jezdni. Ko-
lejny etap przebudowy 
ulicy Kościuszki obejmie 
fragment od skrzyżowa-
nia z Aleją Jana Pawła II 
do ulicy Paderewskiego 
wraz ze skrzyżowaniami. 
Warto wiedzieć, że mo-
dernizacja ulicy Kościusz-
ki podzielona została na 
cztery etapy. Remont 
każdego z odcinków 
potrwa około sześciu 
tygodni. Przypominamy, 
że przebudowa ulicy Ko-
ściuszki rozpoczęła się 27 
kwietnia, a wykonawcą 
prac jest firma Skanska. 
DA
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Trwają intensywne 
prace drogowe

KROnIKA POLIcyJnA

8-latek trafił do szpitala

8-letni rowerzysta trafił do szpitala w wyniku wypad-
ku, do którego doszło w miejscowości Dąbrówka. 
Interweniujący na miejscu funkcjonariusze ustalili 
wstępnie, że młody cyklista, jadąc lewą stroną drogi 

w kierunku miejscowości Bobowo, nagle zjechał na 
prawą stronę jezdni, gdzie został potrącony przez ja-
dącego w tym samym kierunku volkswagena. Badanie 
alkomatem wykazało, że kobieta kierująca autem była 
trzeźwa. Ranny chłopiec został przetransportowany 
śmigłowcem do szpitala. Szczegółowe okoliczności 
zdarzenia wyjaśniają policjanci ze Starogardu Gdań-
skiego.
DA

Stracili prawo jazdy

Starogardzcy policjanci zatrzymali czterech kierow-
ców, którzy w rażący sposób złamali przepisy ruchu 
drogowego. Wszyscy przekroczyli dopuszczalną pręd-
kość. największym brakiem wyobraźni wykazał się 

43-letni mieszkaniec Krakowa, który na ograniczeniu 
do „czterdziestki” poruszał się z prędkością 108 km/h. 
Funkcjonariusze policji przypominają, że kierujący 
pojazdem, który przekroczy dozwoloną prędkość 
o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, musi 
liczyć się z odebraniem prawa jazdy na trzy miesiące. 
Jeżeli taka osoba w dalszym ciągu będzie prowadzić 
pojazd bez uprawnień, trzymiesięczny okres przedłu-
żony zostanie do sześciu miesięcy. 
DA

Żmije zygzakowate są jedyny-
mi jadowitymi gadami żyjący-
mi w Polsce. Są zmiennociepl-
ne, zatem lubią wygrzewać się 
na odsłoniętych przyleśnych 
łąkach, drogach i kamieniach, 
a działkowcy mogą natknąć 
się na nie w skalniakach, przy 
kompostownikach i na traw-
nikach. choć ich obecność na 
terenie gminy Skarszewy nie 
jest jeszcze plagą, to warto 
zachować szczególną ostroż-
ność.

JAK WyGLąDA?
 
Żmiję rozpoznać można po 
charakterystycznym wyglą-
dzie. Jej długość wynosi oko-
ło 60 cm, czasem zdarzają 
się dłuższe. Posiada zmienne 
ubarwienie, ale najczęściej 
spotykane są osobniki z sza-
rym lub brązowym grzbietem 
z wyraźnie zaznaczoną zygza-
kowatą czarną wstęgą ciągną-
cą się od karku do końca ogo-
na. czasem można natknąć 
się także na osobniki zupełnie 
czarne. Oko żmii ma pionową 

źrenicę i to właśnie odróżnia 
powyższego gada od wszyst-
kich innych węży. Lepiej jed-
nak nie zaglądać żmii w oczy 
i powoli się od niej oddalić. 

NIE AtAKuJE SAmA!
 
Żmije nie atakują aktywnie 
człowieka, a niebezpieczne 
mogą być tylko w przypadku 
bezpośredniego zetknięcia – 
w obronie własnej. Polują na 
małe ssaki, tj. ryjówki, krety, 
myszy, a także żaby, jaszczur-
ki, pisklęta ptaków oraz owa-
dy. Z reguły gad ten ucieka 
przed ludźmi, choć czasem po 
chłodnej nocy może być odrę-
twiały i nie reagować ucieczką. 
Zaskoczona żmija, 

gdy poczuje się zagrożona, 
może ukąsić. Podobnie zacho-
wa się, jeśli ktoś niechcący ją 
nadepnie lub na niej usiądzie. 

możNA uNIKNąć 
uKąSZENIA

Znając zwyczaje żmij, można 
znacząco ograniczyć ryzyko 
ukąszenia stosując pewne 
zasady bezpieczeństwa. A ta 
najważniejsza brzmi: nie do-
tykać! Gdy natkniemy się na 
żmiję, powinniśmy spróbo-
wać się wycofać, ale powoli, 
bez paniki. Poruszając się po 
lasach i zaroślach, należy za-
kładać buty za kostkę. W razie 
przypadkowego nadepnięcia 
na żmiję pozwoli to uchronić 
przed jadowitym ugryzie-
niem. Aby żmija nie pojawiła 
się w pobliżu naszego domu, 
powinno się wykaszać tra-
wę z pewnym „marginesem” 
bezpieczeństwa, usuwać ka-
mieniska i nie robić skalnych 
ogródków, bo żmije lubią 
pojawiać się między kamie-

niami.

UWAGA! JADOWITe ŻmIJe W LASAch
żmije zygzakowate pojawiły się na terenie gminy Skarszewy. Służby apelują do 
mieszkańców i przyjezdnych o zachowanie szczególnej ostrożności. Spotkanie z ga-
dem może doprowadzić do tragedii.

W PrZyPADKu 
uKąSZENIA

Po pierwsze: nie wolno wpa-
dać w panikę. Panika i strach u 
ukąszonego powoduje wzrost 
tętna i szybsze rozprzestrze-
nianie się jadu w organizmie. 
Warto wiedzieć, że średnio w 
40 proc. przypadków ukąszenie 
jest suche, czyli nie dochodzi 
do wstrzyknięcia jadu. Doro-
sły, zdrowy człowiek powinien 
takie ukąszenie przeżyć bez 
większych komplikacji. niebez-
pieczne mogą być ukąszenia w 
twarz i szyję ze względu na szyb-
kie przemieszczenie się jadu w 
krwiobiegu. Ukąszenia są groź-
ne dla osób starszych, osób pod 
wpływem alkoholu i dzieci, bo 
toksyczność jadu jest odwrotnie 
proporcjonalna do wagi ciała. 
najlepiej upewnić się i pokazać 
miejsce ukąszenia lekarzowi. 
Przyspieszyć wizytę w gabinecie 
należy, jeśli rozwiną się objawy 
ogólne, tj. ból głowy, nudności, 
biegunka, niepokój, duszność, 
zaburzenia świadomości. Lekarz 
może zadecydować o podaniu 
surowicy, czyli antytoksyny jadu 
żmij. Jest ona jednak skuteczna 
maksymalnie do 20-24 godz. od 
momentu ukąszenia.  
Anna Dalecka
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Gości przywitał pre-
zydent Janusz Stan-
kowiak. Podziękował 
im za przyjęcie zapro-
szenia i odwiedziny. 
Zapewnił, że podobnie 
jak jego poprzednicy 
będzie kontynuował 
współpracę i postara 
się, aby ta przyjaźń stała 
się jeszcze mocniejsza i trwalsza.

PoDZIęKoWANIE ZA GoścINNość

– chcielibyśmy, aby nasza współpraca nie zawę-
żała się tylko do działań na polu kulturalnym czy 
sportowym – mówił prezydent. - Starogard to cał-
kiem inne miasto niż dwadzieścia lat temu. Wie-
le się zmieniło, dlatego zachęcam niemieckich 
przedsiębiorców do inwestowania tutaj. chcieli-
byśmy bardzo, aby nasza współpraca w przyszło-
ści objęła również gospodarkę.
Za wspaniałe przyjęcie i gościnność podziękował 
burmistrz Dipeholz.- Łączy nas wspólny dom, 
którym jest europa – europa sąsiadów, europa 
partnerstwa miast, europa przyjaźni – mówił 
Thomas Schulze. - czujemy się w Starogardzie jak 
u siebie w domu, wśród przyjaciół. 
Podkreślił, że otwartość, z jaką się tutaj spotkali, 
bardzo ich cieszy i podobnie jak prezydentowi 
Starogardu zależy im na rozszerzeniu współpracy 
również na innych płaszczyznach. Podziękował 
też wszystkim rodzinom, które przyjęły miesz-
kańców Diepholz do swoich domów i pokazały 
jak wygląda polska codzienność.

PIENIąDZE NA DZIAŁALNość

Aby podkreślić wagę polsko-niemieckiej przyjaź-

n i , 
p o d a r o -
wał miastu drzewko 
obywatelskie. Wyjaśnił, że trady-
cją Diepholz jest, że co roku wszyscy miesz-
kańcy wspólnie sadzą takie drzewka w mieście, 
aby dać świadectwo wspólnocie, jedności i soli-
darności. 
W takim duchu przekazuje to drzewko jako sym-
bol silnych, przyjacielskich więzów, które połą-
czyły nasze miasta – zakończył burmistrz.
Prezydent Janusz Stankowiak zapowiedział, że 
posadzi to drzewko wspólnie z mieszkańcami 
podczas Dni Starogardu. Władze miasta Diepholz 
wsparły finansowo trzy starogardzkie stowarzy-
szenia: „można Inaczej”, „Amazonki” oraz staro-
gardzki hufiec Związku harcerstwa Polskiego. 
Szczególnie wyróżniły prezesa Stowarzy-
szenia Partnerstwa Pomiędzy Starogardem 
Gdańskim a Diepholz Józefa Płoszyńskiego. 
Podziękowały mu za współpracę. W poda-
runku przekazały pieniądze na kontynuowa-
nie działalności Stowarzyszenia.
Podczas trzydniowej wizyty niemieccy przy-
jaciele odwiedzili cmentarz ewangelicki przy 
ul. Owidzkiej. Złożyli kwiaty pod tablicą, upa-
miętniająca tragiczną śmierć mieszkańców 
Prus Wschodnich, którzy zimą 1945 roku ucie-

kali przed sowiecką armią. Zwiedzi-
li europejskie centrum Solidar-
ności, Stare miasto w Gdańsku, 

Grodzisko Owidz oraz Kościół Św. 
mateusza, mury obronne, Rynek 

miejski i muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie.

WIELoLEtNIA WSPóŁPrAcA

W sobotnie popołudnie, tj. 21 maja, 
przed starogardzką publicznością wy-

stąpił zespół „mondays eleven”. Zaprzy-
jaźnieni artyści wykonali znane światowe 

przeboje jazzowe i swingowe, wywołując 
burze oklasków na widowni.

Starogard przyjaźni się z Diepholz od dwudziestu 
lat. Współpracę zapoczątkował Józef Płoszyński, 
założyciel Stowarzyszenia Partnerstwa Pomię-
dzy Starogardem Gdańskim a Diepholz. Dzięki 
tej przyjaźni oraz współpracy Stowarzyszenia 
i władz miasta doszło do wielu wymian polsko-
niemieckich rodzin i młodzieży. Partnerskie mia-
sta odwiedzili też strażacy, lokalni sportowcy 
i artyści.
opr. DA

Przyjaciele z Diepholz 
w Starogardzie

Starogard Gd. od 
czwartku, tj. 19 maja, 
przez trzy dni Staro-
gard Gdański gościł 
władze miasta Die-
pholz oraz czterdzie-
stu jego mieszkań-
ców. Goście zwiedzili 
Gdańsk i stolicę po-
wiatu starogardzkie-
go, a także odwiedzi-
li Grodzisko owidz. 
W podziękowaniu za 
gościnność  w Staro-
gardzkim centrum 
Kultury wystąpił nie-
miecki zespół „mon-
days Eleven”. muzycy 
zaprezentowali stan-
dardy jazzowe
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Ze statystyk wynika, 
iż ponad 75 proc. Po-
laków ma problemy 
z kręgosłupem, co jest 
częstą przyczyną zwol-
nień lekarskich. Roz-

wiązaniem mogą być masaże na krześle, które wykonu-
je się w miejscu pracy. W ten sposób można niwelować 
bóle kręgosłupa i szyi. Dla pracodawców to lekarstwo 
na efekty siedzącej pracy przy biurku.
mobilną usługę masażu biurowego z dojazdem do firmy 
i podczas eventów oferuje firma Well Done. Proponuje 
szereg programów do wyboru, zapewniając jednocze-
śnie całą strukturę organizacyjną. masaże, które wy-
konuje nie zakłócają funkcjonowania firmy, bo trwają 

wyłącznie piętnaście minut. nie trzeba się do nich prze-
bierać, ani też przygotowywać.
celem masażu jest poprawa kondycji fizycznej i umy-
słowej. Korzystając z usług firmy Well Done, można po-
prawić poziom zadowolenia z warunków pracy co prze-
kłada się na przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych 
pracowników.  Trzeba też wiedzieć, że masaż może być 
jednym z  benefitów, który przy stosunkowo niskich 
kosztach pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczu-
cie pracowników. Firmy zainteresowane usługą mogą 
skorzystać z darmowej prezentacji masażu w siedzibie 
swojej firmy.

Na Zachodzie to już norma, w Polsce ten sposób motywacji pracowników zaczyna być co-
raz bardziej popularny. Chodzi o masaż wykonywany w godzinach pracy. To nie tylko inwe-
stycja w zdrowie pracownika, ale i sposób na poprawę jego wydajności.

Well Done 
Dorota Jordan Rojas

Tel. 781-027-425
www.welldonemassage.com

Masaż w biurze, pracy
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Konkurs o nagrodę Po-
morską „Gryf Gospodar-
czy” organizowany jest od 
2000 roku. Statuetka Gryfa 
jest jedną z najbardziej ce-
nionych regionalnych na-
gród gospodarczych przy-
znawaną wspólnie przez 

organizacje samorządu 
gospodarczego i władze 
województwa pomorskie-
go. Do konkursu o to pre-
stiżowe wyróżnienie zapra-
szani są liderzy pomorskiej 
przedsiębiorczości.
W tym roku jednym z fina-

Gryf Gospodarczy 
trafi do powiatu?
region. Komisja 
Konkursowa Nagro-
dy Pomorskiej „Gryf 
Gospodarczy” spośród 
nadesłanych zgłoszeń 
wybrała dwanaście 
firm, które 1 czerwca 
wezmą udział w Gali 
Finałowej w Wielkiej 
Hali Dworu Artusa. 
Wśród tych dwunastu 
finalistów znajdują 
się firmy, które Kapi-
tuła Konkursu wskaże 
jako laureatów i które 
odbiorą zwycięskie 
statuetki z rąk mieczy-
sława Struka, mar-
szałka województwa 
pomorskiego. Szansę 
na nagrodę ma też 
przedsiębiorstwo, 
która działa na terenie 
powiatu starogardz-
kiego.

listów Gryfa Gospodarcze-
go jest spółka Steico, która 
posiada zakład produkcyj-
ny w czarnej Wodzie. Firma 
specjalizuje się w produkcji 
ekologicznych produktów 
budowlanych pozwalają-
cych na projektowanie oraz 
budowę domów w standar-
dzie energooszczędnym. 
Kapituła konkursu spośród 
dwunastu finalistów wy-
bierze laureatów w czte-
rech kategoriach, tj. mi-
kroprzedsiębiorstwo, małe 
przedsiębiorstwo, średnie 
przedsiębiorstwo i duże 
przedsiębiorstwo. Dodatko-
wo media obejmujące kon-
kurs patronatem medialnym 
mają prawo przyznania sta-
tuetki specjalnej nagrody 
Pomorskiej – „Gryfa medial-
nego 2016”. natomiast Kapi-
tuła konkursu może przyznać 
nagrodę specjalną w katego-
rii: „Gryf Odpowiedzialności 
Społecznej 2016” oraz „Gryf 
Innowacyjne Przedsiębior-
stwo 2016”. Organizatorem 
konkursu jest Pomorska 
Rada Przedsiębiorczości peł-
niąca rolę doradcy marszałka 
województwa pomorskiego 
w zakresie wspierania i roz-
woju przedsiębiorczości. 
Opr.
DA

Skarszewy. „Bezpieczeń-
stwo na drogach to wspól-
na sprawa” pod takim 
tytułem w Skarszewach 
przeprowadzona została 
debata społeczna. Spotka-
nie z mieszkańcami było 
doskonałą okazją do tego, 
aby zdiagnozować obecne 
potrzeby i oczekiwania lo-
kalnej społeczności.
 
Uczestnicy debaty mieli moż-
liwość osobistego wskazania 
problemów i zagrożeń, z któ-
rymi borykają się na lokalnych 
drogach. W trakcie rozmów 
poruszone zostały kwestie 
oznakowania dróg, lokaliza-
cji przejść dla pieszych i bez-
pieczeństwa najmłodszych 
uczestników ruchu drogowe-
go.
Kierownik miejscowego po-

sterunku, asp. sztab. 
mariusz Zmura, 
przedstawił statystyki 
dotyczące pracy funk-
cjonariuszy za okres 
minionych dwóch lat. 
Dzięki temu można 
było podsumować 
działania podejmo-
wane przez tutej-

szych policjantów. 
Dodatkowo uczestniczący w 
spotkaniu mieszkańcy mieli 
możliwość wypełnienia ano-
nimowej ankiety na temat 
bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania. Wtorkowa de-
bata była też okazją do zgła-
szania spostrzeżeń mieszkań-
ców i problemów kierowców. 
W trakcie spotkania odbyła 
się również projekcja filmu, 
który nawiązywał do oszustw 
metodą na tzw. wnuczka.
efektem spotkania było po-
znanie opinii mieszkańców 
na temat bezpieczeństwa na 
drogach. część uwag zgło-
szonych w trakcie debaty naj-
pewniej wdrożonych zostanie 
w życie. Wszystko po to, aby 
poprawić bezpieczeństwo na 
drogach Skarszew i okolicz-
nych miejscowości. opr. DA

Aby było bezpieczniej

Firma posiada ogromne do-
świadczenie na rynku i cechuje 
się profesjonalnym podejściem 
do każdego klienta. AB UnI – Se-
RVIS gwarantuje wysoką jakość 
usług, rzetelność oraz zaanga-
żowanie. Jej działalność polega 
między innymi na pośrednic-
twie pracy, czyli kojarzeniu pra-
cownika z pracodawcą. 
- W praktyce wygląda to tak, że 
pracodawca zgłasza do nas za-
potrzebowanie na pracownika 
o odpowiednich kwalifikacjach 
czy predyspozycjach – wyja-
śnia mirosław Stosik, właściciel 
AB UnI – SeRVIS. - nasze zada-
nie polega na tym, aby znaleźć 
osobę, która będzie spełniała 
jego oczekiwania. Więc ktoś, kto 
szuka pracy lub chce ją zmie-
nić, może przynieść lub wysłać 
do nas swoje cV. Z pewnością 
zadzwonimy do niego z ofer-
tą pracy. Obecnie dla naszych 
klientów poszukujemy nie tylko 
pracowników do prac prostych, 
ale także specjalistów różnych 
branż oraz menadżerów zarzą-
dzających.
Oprócz pośrednictwa pracy, 
firma AB UnI – SeRVIS pełni też 
funkcję agencji pracy tymcza-
sowej, co oznacza, że zatrudnia 
pracowników tymczasowych na 
podstawie umowy i wynajmuje 
ich do firm, które zgłaszają takie 

potrzeby i podpiszą stosowną 
umowę. 
- W sensie formalnym jesteśmy 
pracodawcą dla pracownika 
i wynajmujemy go zakładowi 
pracy do realizacji określonych 
zadań – informuje mirosław Sto-
sik. - W praktyce osoba zatrud-
niana przez nas traktowana jest 
jak inni pracownicy. Wykonuje 
tę samą pracę, ma opłacane 
składki ZUS, prawo do urlopu, 
itp.
Firma AB UnI – SeRVIS powsta-
ła po to, aby pracodawcom 
ułatwić politykę kadrową, uela-
stycznić zatrudnienie oraz obni-
żyć koszty pracy. Przemawia za 
nią wieloletnie doświadczenie, 
transparentność we współpra-
cy, fachowość i elastyczność 
w działaniu. Dzięki temu oferuje 
usługi na najwyższym pozio-
mie. 
Anna Dalecka

Szukasz pracy bądź pracownika? 
Skorzystaj z usług AB UNI – SERVIS

obecnie jest sporo ofert 
pracy. Są jednak osoby, 
które borykają z bra-
kiem zatrudnienia lub 
są w trakcie szukania 
nowego bądź lepiej płat-
nego zajęcia. Z drugiej 
strony problem mają też 
pracodawcy, którzy chcą 
zatrudniać fachowców. 
W obu przypadkach z po-
mocą przychodzi AB uNI 
– SErVIS, który świadczy 
usługi z zakresu po-
średnictwa pracy, pracy 
tymczasowej i organizacji 
szkoleń.

P.u.H. „AB” uNI-SErVIS 
tel./fax 58 56 259 75

e-mail: abuniservis@abuniservis.pl
www.abuniservis.pl
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wniosku 
o przystąpieniu do Programu 
dzięki funkcji natychmiasto-
wego połączenia wideo z tłu-
maczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki inter-
netowej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wyposa-
żonego w kamerę i z podłącze-
niem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

Piknik nad Odrą to największa 
plenerowa impreza w woje-
wództwie Zachodniopomor-
skim promująca m.in. turysty-
kę, rekreację i kuchnię polską. 
najważniejszym wydarzeniem 
całej imprezy i wiodącą marką 

Pikniku nad Odrą są Targi Tu-
rystyczne market Toru.W  tym 
wydarzeniu  swój udział brało 
również Starostwo Powiatowe 
w Starogardzie Gdańskim.
Dla wystawców (regionów, 
miast, biur podróży, czy hote-

li) to okazja do wymiany do-
świadczeń, nawiązania nowych 
kontaktów oraz zaprezentowa-
nia swojej oferty uczestnikom. 
Wśród nich są mieszkańcy re-
gionu, jak i mieszkańcy innych 
województw. Przyjeżdżają 

PROmOcJA POWIATU
Stoisko Starostwa Powiatowego w Starogardzie pojawiło się podczas Pikniku nad Odrą, 
czyli największej plenerowej imprezie w województwie zachodniopomorskim promu-
jącej  turystykę, rekreację i kuchnię polską.

także zainteresowani wypoczyn-
kiem w Polsce niemcy, Duńczy-
cy czy Szwedzi. Każdego roku 
Piknik nad Odrą odwiedza blisko 
50.000 osób.
Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się stoisko Starostwa Po-
wiatowego w Starogardzie. na 
stoisku pojawiły się materiały 
promocyjne dostarczonym 
przez samorządy oraz Lokalną 
Organizację Turystyczną Ko-
ciewie, dzięki czemu udało się 
zaprezentować walory całego 
regionu. (BG)
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Podczas otwarcia fabryki SteIcO w czarnej 
Wodzie przedstawiciele Rządu RP podkreślali, że 
jest to inwestycja pokazująca, że w Polsce warto 
inwestować i można osiągać sukcesy. czy zgadza 
się Pan z tą opinią?

Inwestycje STEICO w Czarnkowie i Czarnej 
Wodzie świetnie potwierdzają tę opinię. Jest to 
możliwe dzięki usytuowaniu Polski w pobliżu 
dużych rynków zbytu takich jak Niemcy, Rosja, jak 
również dzięki dostępowi do frachtu morskiego, 
przez co nasze produkty mogą trafić na rynki Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Arabii 
Saudyjskiej czy Nigerii. Nie bez znaczenia jest 
coraz większe zrozumienie i współdziałanie władz 
centralnych i samorządowych z firmami chcącymi 
wdrażać inwestycje i rozwijać się w Polsce. 
Nadal jesteśmy też konkurencyjni pod względem 
kosztów na tle państw Europy Zachodniej. Nie 
bez znaczenia również jest duża wszechstronność 
i zaradność Polaków. Potrafimy radzić sobie 
z problemami i szybko się uczymy, za co chwalą 
nas w całej Europie. A my chcemy te umiejętności 
Polaków wykorzystać na miejscu.

 Inwestycja jest niewątpliwie sporym wkładem 
w rozwój gospodarki zarówno lokalnej, jak 
i krajowej. Jak otwarcie tej fabryki wpłynęło na 
rozwój regionu i lokalny rynek pracy?

Wpływ otwarcia nowej części Zakładu (LVL) ma 
kilkupoziomowy wpływ na rozwój Regionu. Po 
pierwsze prawie całkowicie spadło bezrobocie 
w Czarnej Wodzie. W ostatnich 2 latach z 251 do 
123 bezrobotnych. To nasi pracownicy realizując 

swoje potrzeby życiowe utrzymują lokalne sklepiki 
i małe firmy usługowe. Bardziej bezpośredni 
wpływ to zwiększenie podatków lokalnych, a to 
z nich gmina może realizować swoje ustawowe 
zadania własne, czyli szeroko pojęte zaspokojenie 
potrzeb mieszkającej na terenie wspólnoty.

Ilu obecnie zatrudniacie ludzi w fabryce? 
czy pracowników szukaliście w powiecie 
starogardzkim – czyli w pobliżu fabryki – czy 
raczej ściągaliście ich z całego kraju?

W Zakładzie w Czarnej Wodzie pracuje ok. 
500 pracowników. Przez ostatnie 18 miesięcy 
zwiększyliśmy zatrudnienie o 200 osób. Do tego 
dochodzą jeszcze pracownicy stale zatrudnieni 
na terenie zakładu w firmach zewnętrznych, 
realizujących zadania około-produkcyjne, takie 
jak ochrona mienia, sprzątanie pomieszczeń, 
utrzymanie terenów zielonych, .... itp. Daje 
nam to  w sumie około 600 osób na stałe 
zatrudnionych na terenie STEICO w Czarnej 
Wodzie. Znaczna większość pracowników 
pochodzi z terenów okolicznych gmin powiatu 
starogardzkiego i chojnickiego. Ostatnimi czasy 
w związku z rozpoczęciem produkcji LVL (drewno 
konstrukcyjne klejone) rozszerzyliśmy swój obszar 
poszukiwań do stanowisk specjalistycznych takich 
jak technolog.

czarna Woda jest niewielkim miastem, liczba 
ludności wynosi ok. 3 tys. Dlaczego postanowiliście 
zainwestować właśnie w tym Regionie?

I znów nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Kilka czynników o tym zdecydowało. Jednym 
z najważniejszych była duża przychylność i pomoc 
władz samorządowych na poziomie gminnym 
i powiatowym z Burmistrzem Arkadiuszem 
Glinieckim i Starostą Leszkiem Burczykiem na 
czele. Ta wzorowa współpraca zaowocowała tym, 
że Zarząd STEICO zdecydował zainwestować 
w ostatnich dwóch latach około 270mln zł w rozwój 
Zakładu w Czarnej Wodzie.
Dużym atutem Czarnej Wody jest również 65-letnia 
historia przemysłu drzewnego w Regionie (zakład 
płyt pilśniowych powstał w 1951 roku), co oznacza 
dostęp do części wykwalifikowanych pracowników, 
specjalistycznych firm transportowych, 
infrastruktury drogowej i kolejowej itp.

Wśród wielu ludzi pokutuje przekonanie, że 
aby osiągnąć sukces, znaleźć dobrze płatną 
pracę i zrobić karierę konieczny jest wyjazd 
do metropolii, jak Warszawa czy trójmiasto. 
tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest. 
I chyba Pan jest tego najlepszym przykładem. 
Proszę opowiedzieć, jak wyglądała Pańska ścieżka 
kariery zawodowej.

Nie wiem czy najlepszym, ale coś w tym jest. 
I nie chodzi tylko o wyjazd do metropolii, ale 
również zagranicę. Gdy po zakończeniu studiów 
wkraczałem na drogę zawodową (2003 rok) 
bardzo modna była emigracja zawodowa zarówno 
zagraniczna jak i wielkomiejska. Znaczna część 
z moich rówieśników wyjechała do Anglii 
i Irlandii w celach zarobkowych, a inni próbowali 
swoich sił w dużych miastach. Mnie natomiast 
wychowano tak, że nic nie ma szybko i za darmo. 

„Bez pracy nie ma kołaczy” powtarzała mi babcia 
związana przez 35 lat z Zakładem Płyt Pilśniowych 
w Koniecpolu (40 km od Częstochowy). Tam 
też po studiach skierowałem swoje kroki. 
Zaproponowano mi pracę na stanowisku prasera, 
czyli ciężką fizyczną pracę. Dopiero po ponad roku 
w związku z rozwojem Firmy zacząłem piąć się 
na poszczególne szczeble kariery, takie jak m.in. 
specjalista ds inwestycji, pełnomocnik zarządu ds 
ISO i produktywności, na kierowniku wydziału 
produkcji kończąc. Wtedy otrzymałem od Zarządu 
STEICO propozycję podjęcia pracy Asystenta 
Dyrektora Zakładu w Czarnej Wodzie. Oznaczało to 
drastyczną zmianę otoczenia nie tylko dla mnie, ale 
i mojej najbliższej rodziny. Po ośmiu latach pracy 
w Czarnej Wodzie, sprowadzeniu tu żony (pracuje 
w Starogardzie Gdańskim) i syna, narodzinach 
drugiego syna już tutaj, uważam że moja decyzja 
o nienajłatwiejszej drodze kariery zawodowej była 
właściwa. Posiadłem wiedzę z różnych etapów 
produkcji i zarządzania i rozumiem problemy moich 
pracowników, co pomaga nam w porozumieniu się 
na różnych płaszczyznach.

Gdyby chciał Pan zachęcić młodych ludzi, 
którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, aby nie 
szukali zatrudnienia tylko w głównych ośrodkach 
miejskich, ale rozejrzeli się również po firmach 
w najbliższej okolicy, jakich argumentów by Pan 
użył?

Przede wszystkim mogą funkcjonować 
w środowisku, które znają. Czyli w miejscu, 
gdzie się wychowaliśmy, gdzie mamy rodziny 
i przyjaciół, na których możemy się oprzeć 

w trudnych chwilach. Do tego dochodzi zgiełk 
i ciągły pośpiech oraz anonimowość jednostki 
w dużych skupiskach ludzkich. Taka też 
anonimowość i brak możliwości rozwoju grozi 
nam w wielkomiejskich korporacjach. Natomiast 
w takim zakładzie jak nasz, łatwo jest dostrzec 
wybijającego się pracownika, sprawdzić poprzez 
przekazanie mu określonego projektu do realizacji 
i w zależności od wyników otwarzyć mu ścieżki 
rozwoju. W takich środowiskach pracownik wciąż 
ma „twarz” a nie tylko kolejny numer w dziale 
kadr.Inną zaletą są niższe koszty. Praca w dużym 
mieście oznacza wyższe koszty zamieszkania 
i dojazdu, dłuższy czas poza domem związany 
z dojazdami itp.

Pragnę raz jeszcze zachęcić młodych ludzi do podjęcia 
pracy w naszej Firmie. Poszukujemy operatorów 
maszyn do produkcji płyt i sklejek, mechaników, 
automatyków, technologów. Przyjmiemy również 
specjalistów w innych dziedzinach. Ofertę w zakresie 
praktyk i staży kierujemy również do studentów 
i uczniów. Kształcimy kadry w systemie dulanym 
(stolarz, mechanik, elektryk), a od przyszłego roku 
również mechanik - operator maszyn do produkcji 
drzewnej.

Z Sebastianem Fabisiem, Dyrektorem Zakładu STeIcO Sp. z o.o. w czarnej Wodzie rozmawia Rafał Korbut.
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kariery zawodowej.

Nie wiem czy najlepszym, ale coś w tym jest. 
I nie chodzi tylko o wyjazd do metropolii, ale 
również zagranicę. Gdy po zakończeniu studiów 
wkraczałem na drogę zawodową (2003 rok) 
bardzo modna była emigracja zawodowa zarówno 
zagraniczna jak i wielkomiejska. Znaczna część 
z moich rówieśników wyjechała do Anglii 
i Irlandii w celach zarobkowych, a inni próbowali 
swoich sił w dużych miastach. Mnie natomiast 
wychowano tak, że nic nie ma szybko i za darmo. 

„Bez pracy nie ma kołaczy” powtarzała mi babcia 
związana przez 35 lat z Zakładem Płyt Pilśniowych 
w Koniecpolu (40 km od Częstochowy). Tam 
też po studiach skierowałem swoje kroki. 
Zaproponowano mi pracę na stanowisku prasera, 
czyli ciężką fizyczną pracę. Dopiero po ponad roku 
w związku z rozwojem Firmy zacząłem piąć się 
na poszczególne szczeble kariery, takie jak m.in. 
specjalista ds inwestycji, pełnomocnik zarządu ds 
ISO i produktywności, na kierowniku wydziału 
produkcji kończąc. Wtedy otrzymałem od Zarządu 
STEICO propozycję podjęcia pracy Asystenta 
Dyrektora Zakładu w Czarnej Wodzie. Oznaczało to 
drastyczną zmianę otoczenia nie tylko dla mnie, ale 
i mojej najbliższej rodziny. Po ośmiu latach pracy 
w Czarnej Wodzie, sprowadzeniu tu żony (pracuje 
w Starogardzie Gdańskim) i syna, narodzinach 
drugiego syna już tutaj, uważam że moja decyzja 
o nienajłatwiejszej drodze kariery zawodowej była 
właściwa. Posiadłem wiedzę z różnych etapów 
produkcji i zarządzania i rozumiem problemy moich 
pracowników, co pomaga nam w porozumieniu się 
na różnych płaszczyznach.

Gdyby chciał Pan zachęcić młodych ludzi, 
którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, aby nie 
szukali zatrudnienia tylko w głównych ośrodkach 
miejskich, ale rozejrzeli się również po firmach 
w najbliższej okolicy, jakich argumentów by Pan 
użył?

Przede wszystkim mogą funkcjonować 
w środowisku, które znają. Czyli w miejscu, 
gdzie się wychowaliśmy, gdzie mamy rodziny 
i przyjaciół, na których możemy się oprzeć 

w trudnych chwilach. Do tego dochodzi zgiełk 
i ciągły pośpiech oraz anonimowość jednostki 
w dużych skupiskach ludzkich. Taka też 
anonimowość i brak możliwości rozwoju grozi 
nam w wielkomiejskich korporacjach. Natomiast 
w takim zakładzie jak nasz, łatwo jest dostrzec 
wybijającego się pracownika, sprawdzić poprzez 
przekazanie mu określonego projektu do realizacji 
i w zależności od wyników otwarzyć mu ścieżki 
rozwoju. W takich środowiskach pracownik wciąż 
ma „twarz” a nie tylko kolejny numer w dziale 
kadr.Inną zaletą są niższe koszty. Praca w dużym 
mieście oznacza wyższe koszty zamieszkania 
i dojazdu, dłuższy czas poza domem związany 
z dojazdami itp.

Pragnę raz jeszcze zachęcić młodych ludzi do podjęcia 
pracy w naszej Firmie. Poszukujemy operatorów 
maszyn do produkcji płyt i sklejek, mechaników, 
automatyków, technologów. Przyjmiemy również 
specjalistów w innych dziedzinach. Ofertę w zakresie 
praktyk i staży kierujemy również do studentów 
i uczniów. Kształcimy kadry w systemie dulanym 
(stolarz, mechanik, elektryk), a od przyszłego roku 
również mechanik - operator maszyn do produkcji 
drzewnej.

Z Sebastianem Fabisiem, Dyrektorem Zakładu STeIcO Sp. z o.o. w czarnej Wodzie rozmawia Rafał Korbut.
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Sobótki pełne 
atrakcji

Tegoroczne – barwne i wi-
dowiskowe święto miasta 
zapowiedziano na week-
end 25-26 czerwca.  Święto-
wanie rozpocznie się w już 
w sobotę 25 czerwca o go-
dzinie 13 barwnym prze-
marszem  przemarsz miesz-
kańców ulicami Skarszew. 
W czasie całego weeke-
endu będzie odbywał się 
jarmark na skarszewskim 
rynku. W terenie w pobliżu 
miejskich murów dostępne 
będzie dla wszystkich zain-
teresowanych miasteczko 
militarne.
Wiadomo już, że w mia-

steczku będzie można zoba-
czyć legendarny czołg T-34, 
taki sam w którym walczyli 
filmowi czterej pancerni 
i pies (czyli słynny „Rudy”). 
Ponadto na wyciągnięcie 
ręki będą takie eksponaty 
jak: transporter opancerzo-
ny SKOT; holowana przeciw-
pancerna armata dywizyjna 
D-44; namiot wojskowy nS; 
budka wartownicza; skrzy-
nie amunicyjne; radiostacje 
i telefony polowe oraz inne 
elementy wyposażenia 
wojska. Wszystko to zosta-
nie użyczone przez mu-
zeum Sprzętu Wojskowego 

w mrągowie, założone przez 
miejscowego kolekcjonera, 
Sławomira Trzeciakiewicza. 
Wystawie sprzętu będą 
towarzyszył pokaz lotni-
czy  z udziałem helikoptera 
mi-24 z 49. 
Bazy Lotni-
czej Pruszcz 
G d a ń s k i . 
Pokaz zapo-
w i e d z i a n o 
na  sobotę 
25 czerwca  
ok. godz. 14, 
na terenie 
wzdłuż ul. 
Kościerskiej. 

Ponadto na miejscu będzie 
też inny helikopter: mi-2. 
Podczas Święta miasta wy-
stąpią także gwiazdy pol-
skiej muzyki.  W sobotę 25 
czerwca zagra legendarna 
już grupa rockowa Rezer-
wat, która ma na swoim 
koncie popularny utwór 
„Zaopiekuj się mną”, w nie-
dzielę 26 czerwca zaśpie-
wa ceniona i utytułowana 
wokalistka KAyAh, autorka 
hitów - 
„Testosteron”, „Fleciki”, „Su-
permenka”, „na językach” 
oraz „Śpij kochanie, śpij” 
i „Prawy do lewego”.
(GB)

8 KOmIKóW ZABAWI 
STAROGARDZKą PUBLIcZnOŚć
19 czerwca w kinie „Sokół” odbędzie się występ w ra-
mach trasy Stand-up Time. Przez ponad dwie godziny 
lokalną publiczność będą rozbawiali standuperzy, któ-
zy wcześniej brali udział w popularnym, telewizyjnym 
programie „Tylko Dla Dorosłych”.

Organizatorzy zapowiadają, 
że zaprezentują w mieście 
ponad dwie godziny naj-
lepszego stand-up’u. W pro-
gramie wystąpi 8 komików 
z całej Polski (przykładowa 
obsada to: Rafał Banaś, Łu-
kasz Lotek Lodkowski, Ka-
rol modzelewski. Wiolka 
Walaszczyk, Jacek Stramik, 
Olka Szczęśniak, michał Leja 
a całość poprowadzi Rafał 
Pacześ. Program skierowany 
do ludzi z dystansem, do sie-
bie i doskonałym poczuciem 

humoru. 
Stand-up comedy to obecnie 
bardzo popularny gatunek 
komediowy w Polsce, poru-
sza tematy z życia, polityki, 
świata a przy tym gwarantuje 
min. dwie godziny naprawdę 
zabawy dla dorosłej widow-
ni. Wszyscy wykonawcy brali 
udział w programie telewi-
zyjnym Tylko Dla Dorosłych. 
Początek występu zapowie-
dziano na godzinę 18. Bilety 
w cenie 40 zł można nabywć 
w kasie kina. (GB)

To dobra wiadomość dla miłośników dobrego humoru. W sobotę 4 czerwca w Starogardzie 
wystąpi popularna grupa kabaretowa Ani Mru Mru.

Ani Mru Mru rozbawi publiczność w Starogardzie

Ani mru mru przedstawi 
w Starogardzie swój nowy 
program „Skurcz”. 
Grupa opisauje sama sie-
bie w następujący spo-
sób: Pochodzą z Lublina. 
nie są spokrewnieni. naj-
większe przystojniaki wśród 
kabareciarzy i najlepsi kaba-
reciarze wśród przystojnia-
ków. Kupują serca widowni 

od pierwszego wejrzenia, 
zwłaszcza jej damskiej 
części. Są zaprzeczeniem 
stwierdzenia, że najbardziej 
beznadziejny zespół roc-

kowy ma więcej gotowych 
na wszystko fanek niż naj-
lepszy nawet kabaret. Ani 
mru mru mają mnóstwo fa-
nek i fanów w całym kraju. 

A także poza nim.
Występ grupy Ani 
mru mru zapowie-
dziano na sobotę  
4 czerwca. Kaba-
reciarze wystąpią 
o godzinie 16 i 19 

w sali kina „Sokół”. Bilety 
w cenie 45 złotych można 
nabywać w kasie kina.
(GB)

Andrzej Poniedzielski 
wystąpi w mieście

To będzie wieczór pełny inteligentnej piosenki, satyry, 
humoru i piosenki. 7 czerwca w Kinie „Sokół” w Staro-
gardzie Gdańskim wystąpi Andrzej Poniedzielski. Ar-
tysta przedstawi swój koncert jubileuszowy „Live”.

Początek kon-
certu zapo-
wiedziano na 
godzinę 19. 
W kinie „Sokół” 
będzie można 
zobaczyć dużo 
inteligentnej satyry, humo-
ru, nie zabraknie oczywiście 
piosenek. Jak sam artysta 
mówi „Sing&Spring&Drink”.
Andrzej Poniedzielski to 
poeta, autor tekstów pio-
senek, humorysta, twórca 
scenariuszy. Jest autorem 
ponad 200 wierszy oraz 
tekstów ponad 20 piosenek 
elżbiety Adamiak. 
Stworzył również teksty dla 
e. Geppert, A. m. Jopek, S. 
Krajewskiego, m. Rodowicz, 
L. Szafran, A. Treter, G. Tur-
naua i T. Woźniaka. 
Artysta ma stworzył tak-
że spektakle: „Piosennik” 
(2004) i „Stacyjka Zdrój” 
(2007); na swoim koncie ma 
także spektakl parateatral-
ny „chlip-hop – czyli nasza 
mglista lap-top-lista”, który 
stworzył z  magdą Umer 
i Wojciechem Borkowskim.

W roku 2014 
Andrzej Ponie-
dzielski obcho-
dził 60-lecie uro-
dzin, a w 2015 
roku 40-lecie 
pracy twórczej. 

Był to pretekst do powsta-
nia nowego programu 
– spektaklu w wykonaniu 
autora, przy akompania-
mencie A. Pawlukiewicza 
pt. „monday-Day”. Program 
zarejestrowano w Teatrze 
Ateneum w Warszawie, po 
czym jego zapis pojawił 
się na płycie „Live?”. Wśród 
utworów promujących 
krążek są m.in. „chyba już 
można...”, „elegancka pio-
senka o szczęściu” oraz 
„Kulturalne łkanie”. W pro-
gramie koncertu znajdują 
się nowe piosenki, ale też 
skecze, wiersze i autorskie 
komentarze. Dużo humoru, 
ale i wzruszeń.
Bilety na koncert kosztują 
50 zł. Dostępne są do naby-
cia w kasie kina a także na 
stronie – www.kupilecik.pl.
(GB)

To będzie jedno z najwięk-
szych wydarzeń w gminie 
Skarszewy. Na weekend 25-
26 czerwca zapowiedziano 
tegoroczną edycję Sobótek 
Skarszewskich. Gwiazdy 

muzyczne imprezy 
to grupa Rezerwat i  
Kayah.
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niepewny los zadłużonego przedsiębiorstwa był głównym 
tematem spotkania, które zorganizowano w Starogardz-
kim Klubie Biznesu – Związku Pracodawców. Przyszłość 
popularnej spółki już od dłuższego czasu spędza sen z 
powiek nie tylko pasjonatom, ale i przedsiębiorcom oraz 
włodarzom. 

NIEPoKoJącE INFormAcJE 

- chcieliśmy dowiedzieć się, jaki jest dalszy los Stada Ogie-
rów – mówili organizatorzy spotkania. - Wszystkim nam 
bowiem zależy na tym, żeby ono nadal funkcjonowało, bo 
wpisana się już w historię Starogardu Gdańskiego i krajo-
braz tego regionu, a niekiedy dochodzą do nas bardzo nie-
pokojące informacje na temat przyszłości tej firmy.
Uczestników spotkania uspokajał  Zbigniew Grajoszek. 
nowy prezes Stada Ogierów zapewniał, że obecnie nie ma 
mowy o likwidacji, ani też sprzedaży przedsiębiorstwa. 
Jednocześnie zaręczał, że posiada odpowiednie kwalifika-
cje, aby zadłużoną spółkę wyprowadzić na prostą.

Są Już DZIAŁANIA

- Posiadam tytuł magistra inżyniera rolnika – mówił Zbigniew 
Grajoszek. - Dodatkowo mam własne gospodarstwo rolne. Pro-
wadzę też działalność turystyczną. W związku z tym posiadam 
praktyczne i merytoryczne przygotowanie. Praca w stadzie ogie-
rów i stadninie koni jest marzeniem mojego życia. To nie są pu-
ste słowa, bo ja wiem, o czym mówię i wiem, o co w tym chodzi.
W trakcie wystąpienia prezes Stada Ogierów przekonywał, że 
już od pewnego czasu wdraża działania oszczędnościowe i 
podejmuje inicjatywy, aby zmienić trudną sytuację finanso-
wą zadłużonego przedsiębiorstwa. Wieloletnich zaniedbań 
nie jest jednak w stanie naprawić w ciągu kilku miesięcy. Do-
datkowo bez wsparcia z zewnątrz i przychylności lokalnego 
środowiska niewiele może zdziałać.

PomySŁy I INIcJAtyWy 

Wystąpienie Zbigniewa Grajoszka w Starogardzkim Klubie 
Biznesu wywołało prawdziwą burzę mózgów. Zebrani przed-

stawili swoje pomysły na poprawę sytuacji. Ich propozycje 
dotyczyły rożnych płaszczyzn. Wszystkie łączy jeden wspólny 
cel: doprowadzenie do naprawy finansów spółki. 
- nasze stado to jest dziedzictwo narodowe, a minister kultury 
każdego roku ogłasza  różnorodne konkursy – mówił Krzysz-
tof Landowski, przedsiębiorca. - Jest takie działanie, które 
między innymi finansuje modernizacje obiektów objętych 
opieką konserwatora zabytków. O ile wiemy, Stado Ogierów 
znajduje się w takim rejestrze.

śWIAtEŁKo W tuNELu

Pomysły i deklaracje zapaliły światełko w tunelu. choć przed 
nowym prezesem prawie niewykonalne zadanie, nie opusz-
czają go zapał i optymizm, które dobrze wróżą na przyszłość. 
- chce pozostawić po sobie dobre wrażenie – zapewniał Zbi-
gniew Grajoszek. - Wspólnymi siłami może nam się udać od-
wrócić tę niekorzystną sytuację (…). Jestem gotowy i otwarty 
na każdą formę współpracy. 
Anna Dalecka

Nowy prezes uratuje Stado?
Zadłużone przedsiębiorstwo musi wyprowadzić na prostą. To zadanie, z którym w najbliższym czasie ma zmierzyć się nowy prezes Stada Ogie-
rów Starogard Gdański. Zbigniew Grajoszek liczy na współpracę miejscowych przedsiębiorców i przychylność lokalnych włodarzy. 
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- Odpowiadając na pytanie z tytu-
łu naszego spotkania, oświadczam, 
że pozostaniemy liderem w europie 
przez najbliższe pięć, siedem lat – 
mówił gość specjalny spotkania. - To, 
co będzie dalej, zależy od tego, co 
wydarzy się w tym okresie. 
Według Relugi, w ostatnim czasie 
częściej można zaobserwować brak 
wykwalifikowanej siły roboczej. To 
problem, z którym przedsiębiorcy 
spotykają się w rożnych częściach 
kraju. niedobór pracowników w pew-
nym stopniu uzupełniają imigranci 
z Ukrainy. 
- Dzisiaj mamy stopę bezrobocia reje-
strowanego na poziomie 10 procent, 
ale według Badania Aktywności eko-
nomicznej Ludności jest w okolicach 
siedmiu – mówił popularny ekonomi-
sta. - Brak odpowiedniej siły roboczej 
jest istotnym elementem z punktu 

widzenia długoterminowego rozwoju 
gospodarczego.
Do dezaktywacji zawodowej może 
zachęcać „Rodzina 500 plus”. maciej 
Reluga uważa, że to bardziej program 
socjalny niż demograficzny. Suchej 
nitki nie pozostawia na dążeniach 
rządu do obniżenia wieku emerytal-
nego.
- To jest jedna z najgorszych decyzji, 
którą można podjąć - mówił podczas 
spotkania z przedsiębiorcami. - Jest 
wbrew trendowi i wbrew demografii. 
Obniża potencjał gospodarki, a także 
burzy finanse publiczne. 
maciej Reluga uznawany jest za jed-
nego z najwybitniejszych polskich 
ekonomistów. Do Starogardu Gdań-
skiego przyjechał z inicjatywy Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców. 
Anna Dalecka

O GOSPODARce, BeZROBOcIU 
I PLAnAch RZąDU

Czy Polska pozostanie 
liderem wzrostu w Eu-
ropie? Na to pytanie 
próbowali odpowiedzieć 
uczestnicy spotkania, 
które zorganizowane 
zostało w Starogardzie 
Gdańskim. Z członkami 
Starogardzkiego Klubu 
Biznesu – Związku 
Pracodawców o sytuacji 
gospodarczej kraju roz-
mawiał Maciej Reluga, 
popularny ekonomista. 

Prof. Dariusz Filar 
o gospodarce
Specjalista z zakresu ekonomii i były czło-
nek Rady Polityki Pieniężnej. Prof. Dariusz 
Filar spotkał się z członkami Starogardzkie-
go Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. 
Z przedsiębiorcami podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat 
sytuacji polskiej gospodarki. 

część spotkania poświęcona została zagadnieniom związa-
nym ze wzrostem gospodarczym. - Jesteśmy wciąż gospodar-
ką doganiającą, która posiada spore rezerwy – zaznaczał prof. 
Dariusz Filar. - cały czas powstają nowe przedsiębiorstwa. naj-
krócej mówiąc, w stosunku do starej części europy jesteśmy 
krajem bardziej dynamicznym.
choć popularny ekonomista niechętnie porusza kwestię po-
lityki, w trakcie spotkania kilkakrotnie mówił o działaniach 
Platformy Obywatelskiej. - Poprzednia ekipa rządząca w moim 
przekonaniu nie popełniła zasadniczych błędów gospodar-
czych – mówił do zebranych. - Popełniła za to błędy polityczne, 
za które musiała słono zapłacić.
mówił nie tylko o pozytywnych aspektach, ale i zagrożeniach, 
z którymi w najbliższym czasie zmierzyć się będzie musiała pol-
ska gospodarka. - Zacznie nam narastać deficyt i dług – zapew-
niał. - Tego nie będzie z czego finansować. na rynku powstaną 
mechanizmy podnoszące koszt pieniądza, które wpłyną na po-
gorszenie relacji z bankami. To ryzyko istnieje.
Po wystąpieniu prof. Dariusza Filara przyszedł czas na zadawa-
nie pytań. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę między innymi na 
programy socjalne realizowane przez rząd, realność planu mo-
rawickiego i sytuację gospodarczą Ukrainy. Anna Dalecka

Na zdj. mariusz Szwarc- V-ce Prezes SKB-ZP , Jerzy Suchomski- V-ce Prezes SKB-ZP, Elżbieta rembiasz- V-ce Prezes 
SKB-ZP, prof, Dariusz Filar, Edward Sobiecki- Dyrektor SKB-ZP, Grzegorz Borzeszkowski- Prezes SKB-ZP.
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-Poczta Polska w ostat-
nich latach przecho-
dziła dość duże zmiany 
restrukturyzacyjne. W 
dużej mierze polegały 
one na tym, że zmie-
niano sposób funk-
cjonowania urzędów, 
poprzez ich likwidację 
i tworzenie ich fili albo 
przekazywanie tych 
zleceń w formie agencji. 
Likwidacja ta doprowa-
dziła do ograniczania 
usług oferowanych na 
najniższych szczeblach 
-  mówił..
Kazimierz Smoliński podkreślił, że w 
latach 2012-2015 z Poczty Polskiej ode-
szło 12 tys. 562 pracowników. Zapowie-
dział, że PDO ulegnie zmianie tak, aby 
nie odchodziły osoby, które są potrzeb-
ne na Poczcie. Jego zdaniem zwolnienia 
powinny dotyczyć centrali, czy admini-
stracji dyrektorskiej, a nie np. urzędów 
pocztowych.
Wiceszef resortu poruszył także kwestię 
wynagrodzeń dla pracowników. Zwró-

cił uwagę, że poprzedni rząd przez 6 lat 
nie zwiększył wynagrodzeń dla pracow-
ników PP. Dzięki podwyżkom w lutym i 
marcu 2016 r. najniższe wynagrodzenie 
pracowników PP wynosi obecnie 2050 
zł brutto. K. Smoliński zapowiedział, że 
planowane kolejne podwyżki muszą 
wynikać ze zwiększenia przychodów 
spółki, z kolejnych oszczędności, które 
będą wprowadzane m.in. w administra-
cji.
Wiceminister wspomniał także o wyso-

kich kosztach zmiany logotypu Poczty 
Polskiej, które nie zostały jeszcze do 
końca oszacowane. Opowiedział się 
również za powrotem do umunduro-
wania pracowników Poczty Polskiej.
-Poczta, która jest narodowym operato-
rem, powinna reprezentować państwo 
Polskie także zewnętrznie w postaci 
umundurowania i oznaczenia tego 
umundurowania orzełkiem – podkreślił 
Kazimierz Smoliński.
(BG)

Kazimierz Smoliński 
o wynikach audytu 
w Poczcie Polskiej
12 maja 2016 r wiceminister Kazimierz Smoliński relacjonował w Sejmie wyniki audytu przepro-
wadzonego w resorcie dotyczącego Poczty Polskiej SA. Sekretarz stanu w resorcie infrastruk-
tury zapowiedział podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej oraz ograniczenie 
tzw. Programu Dobrowolnych Odejść (POD).

Firma Transprojekt Gdanski 
sp. z o.o. przeanalizowała 
wszystkie cztery warianty 
obwodnicy pod względem 
technicznym, ekonomicz-
nym i środowiskowym. 
Sprawdziła liczbę przejeż-
dżających przez miasto 
pojazdów oraz stan zago-
spodarowania terenu, czyli 
ile budynków, leży na trasie 
planowanej drogi. Opraco-
wała też prognozę ruchu 
dla każdego z czterech 

wariantów. W wyniku tych 
analiz ustalono, że najmniej 
korzystny w realizacji jest 
wariant północny - zarów-
no ze względu na uwarun-
kowania techniczne, eko-
nomiczne, jak i społeczne 
i środowiskowe. Z tego 
względu powyższy wariant 
nie będzie już brany pod 
uwagę.
Trzy pozostałe południowe 
propozycje przebiegu trasy 
szybkiego ruchu przejdą do 

drugiego etapu prac, tj. stu-
dium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego. 
Zostaną poddane bardziej 
szczegółowym analizom 
w celu ustalenia ostatecz-
nego wariantu. O tym, któ-
rędy pobiegnie starogardz-
ka obwodnica zadecyduje 
Generalna Dyrekcja Dróg 
i Autostrad w Warszawie. 
Wyboru dokona najpraw-
dopodobniej na początku 
przyszłego roku. 

PóŁnOcny WARIAnT 
OBWODnIcy WyKLUcZOny
Starogard Gdański. Zakończono prace nad studium korytarzowym obwodnicy Staro-
gardu Gdańskiego. W kolejnym etapie przedsięwzięcia wariant północny nie będzie już 
brany pod uwagę. 

Dla przypomnienia, zarówno 
władze miasta, jak i gminy 
wiejskiej opowiedziały się 
za wariantem trzecim, w któ-
rym trasa drogi szybkiego 
ruchu jest najbardziej odda-
lona na południe od Staro-
gardu i wydaje się najmniej 
uciążliwa dla mieszkańców 
miasta.
Jednocześnie informujemy, 
że w czerwcu niezależne 
przedsiębiorstwo - Instytut 
PBS Sp. z o.o. z Sopotu prze-
prowadzi wśród mieszkań-
ców Starogardu badania opi-
nii publicznej na temat oceny 
funkcjonalności i obecnego 
stanu dróg w rejonie miasta. 

Więcej informacji na stro-
nie  www. obwodnica-staro-
gardgd.pl
opr. DA

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania 
nadesłanych tekstów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
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OGŁOSZENIA
Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 582 483

Sprzedam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 582 483

Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898

Kupię meble kuchenne 
i kuchenkę gazową, nie 
drogo, najlepiej z okolic 
Kartuz. Tel: 669-328-455

Jestem zainteresowa-
na wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

Skup aut, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, po-
moc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

Sprzedam komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34

Pożyczki prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

Usługi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazo-
we, tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, in-
stalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

Profesjonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

Kotłownie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 
964

Sprzedam tanio rybki 
kardynałki, młode. Tel: 58 
738-94-86

Kupię bursztyn. Tel: 532-
110-190

Pomoc, mam pięcioro 
dzieci, potrzebuję ubrań, 
środków czystości, artyku-
łów szkolnych, z góry dzię-
kuję. Tel: 788-245-594

Sprzedam beczki plastiko-
we 200 litrów, cena 30 zł/
szt. Tel: 511-841-826

Sprzedam piłę – krajzege, 
cena 1000zł, Luzino. Tel: 
663-613-048

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 
30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 450 zł, tel. 
517-782-024

Sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 
zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

Sprzedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

Sprzedam mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwi-
punek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

510 894 627



mistrzostwa Polski zorgani-
zowano na początku maja 
w Zabrzu, przez trzy dni zma-
gań  o medale w pięciu dys-
cyplinach gimnastycznych 
rywalizowało tam łącznie 402 
zawodników i zawodniczki.
Zawodniczki UKS Kociewie -  
Dżesika Romanowska, Alek-
sandra Pikul oraz Agnieszka 
Libiszewska po raz pierwszy 
wystąpiły na mistrzostwach 
w kategorii seniorów. mimo 
krótkiego czasu na przygoto-
wania dziewczęta pokonały 
11 innych zespołów i zdobyły 
medal. 
Rywalizacja w Zabrzu była 
jednocześnie ostatnim star-
tem dziewcząt w sezonie.
(GB)

W piątek, w pierwszym 
meczu, WKS Śląsk Wro-
cław, główny faworyt tur-
nieju wygrał z UKS Gim92 
Ursynów Warszawa 63:52. 
W drugim meczu gospo-
darze, zespół GAmA Staro-
gard, uległ mKS Dąbrowa 
Górnicza 70:90. mimo wy-
sokiej porażki, mecz bar-
dzo emocjonujący. Kibice 
szczelnie wypełnili halę, za-
pewniając naszym zawod-
nikom gorący doping. 

Zespół GAmy, aby podtrzy-
mać szansę na awans, mu-
siał wygrać sobotni mecz 
z drużyną z Warszawy.  nie-
stety, po bardzo emocjo-
nującym meczu, nie udało 
nam się pokonać rywali. 
Wynik 63:76, definitywnie 
zamknął drużynie drogę do 
finałów mistrzostw Polski. 
W pierwszym meczu tego 
dnia, Śląsk Wrocław poko-
nał Dąbrowe Górniczą 73:55 
i zapewnił sobie awans do 

finału, którego będzie go-
spodarzem. Ostatni dzień, 
to walka Dąbrowy Górni-
czej z Gim92 Ursynów War-
szawa o awans. Po bardzo 
emocjonującym spotkaniu 
i dramatycznej końcówce, 
do finałów awansował ze-
spół Dąbrowy Górniczej. 
Wynik 74:71.  W ostatnim 
meczu turnieju Gama Sta-
rogard przegrała ze Ślą-
skiem Wrocław 68:90.
(BG)

maraton mTB (czyli tzw. 
rowerów górskich) „Kocie-
wie Szlakiem” ma charakter 
amatorski. 4 lata temu zaini-
cjowali go zawodnicy gru-
py kolarskiej GK STG, którzy 
zainspirowani podobnymi 
imprezami w innych regio-
nach Polski, postanowili 
stworzyć podobną imprezę 
na Kociewiu.
Godzinę, 14 minut i 37 se-
kund potrzebował Damian 
ciba z Rumi, aby przeje-
chać tegoroczną trasę 37 
km w najlepszym czasie. 
Zaraz za nim na podium 
uplasował się maciej Zie-
lonka z Sopotu z czasem o 7 
sekunwd dłuższym. Obaj 
panowie startowali w kate-
gorii 31-45 lat. na trzecim 

miejscu stanął Paweł cynic-
ki z Sopotu. W kategorii do 
18 lat pierwsze miejsce na 
trasie mini zajął Jan Suszko 
z Bytowa z czasem 1:18:10. 
O 3 sekundy później metę 
przekroczył Korneliusz Bie-
liński ze Skarszew i o ponad 
minutę Szczepan Sobiecki 
z Kokoszkowych. Z kolei 
w kategorii lat 19-30 na 
podium pojawił się staro-
gardzianin. Trzecie miejsce 
z czasem 1:18:29 zajął Da-
wid marszalec ze Starogar-
du Gdańskiego. Tuż przed 
nim, dosłownie o 9 i 12 
sekund lepsi byli Krzysztof 
Jankowiak z Gdańska i Kac-
per Belt ze Świecia.
najlepszy czas wśród pań 
uzyskała Zofia Reszutek 

z Sierakowic, startują-
ca w kategorii lat 19-30. 
37 km pokonała w czasie 
1:27:18. Zwycięzcą dystan-
su mega został Piotr Re-
szutek z Sierakowic. Dwie 
pętle pokonał w 2 h 33 min 
i 23 sekundy. Zaraz za nim 
metę przekroczyli michał 
Różański z Gdańska i Jacek 
Rogowski z Kościerzyny. To 
była trasa dla wymagają-
cych. Trzeba było mieć nie 
lada kondycję i umiejętno-
ści, by pokonać leśne wer-
tepy dwa razy. najlepszą 
kobietą na tym dystansie 
okazała się Joanna Bana-
szek z Gdyni, która przyby-
ła na metę godzinę później 
od zwycięzcy.
Kolarze ścigali się po pętli 
wokół jezior Zduńskiego, 
Szpęgawskiego oraz Żygo-
wickiego. Trasa przejazdo-
wa została lekko zmody-
fikowana i uatrakcyjniona 
w porównaniu z zeszłym 
rokiem. Została też na stałe 
oznakowana i stanowi w tej 
chwili kociewski szlak tury-
styczny.
(GB)

Trasa pływacka i strefa T1 
triathlonu odbędzię na te-
renie jeziorze Płaczewskim.
Trasa rowerowa rozpocznie 
się w strefie T1 przy jezio-
rze w Płaczecie. Pętla, którą 
będą mieli do pokonania 
zawodnicy, pobiegnie z Pła-
czewa w kierunku Starogar-
du Gdańskiego do ronda 
Łupaszki, następnie ulicą 
Armii Krajowej do ronda So-
lidarności – powrót nad je-
zioro w Płaczewie tą samą 
drogą. Po pokonaniu od-
powiedniej liczby pętli (1, 
2 lub 4) zawodnicy pojadą 
od ronda Solidarności wuli-

cami Pelipińską, Kościuszki 
i Rynek do strefy T2, która 
znajdować się będzie przy 
Stadionie miejskim na ulicy 
Olimpijczyków 1 .
Trasa biegowa – to 5 kilo-
metrowa pętla zamknię-
ta ulicami – Kanałowa, 
Tczewska, Unii europejskiej 
(chodnik + ścieżka rowero-
wa), Owidzka, Tczewska – 
nawrót na Rynku i powrót 
tą samą drogą.
meta, strefa finiszera, strefa 
expo i biuro zawodów znaj-
dować się będą na Stadio-
nie miejskim im. Kazimierza 
Deyny.  (BG)

Po wielu latach przerwy triathlon wróci do 
stolicy Kociewia. W Starogardzie Gdańskim 
Polpharma Triathlon Energy  wystartuje 19 
czerwca 2016 roku.

Prawie 400 kolarzy wystartowało 8 maja 2016r. w IV już edycji MTB „Kociewie Szla-
kiem”. Na dystansie 37 km rywalizowało ponad 200 zawodników, a trasę 74 km prze-
jechało prawie 40. Najlepsi okazali się Damian Ciba z Rumi oraz Piotr Reszutek z Sie-
rakowic. Wśród kobiet mistrzynią dystansu mini została Zofia Reszutek z Sierakowic 
a mega – Joanna Banaszek z Gdyni.

Przez 3 dni, od 29 kwietnia do 1 maja, na dawnej hali Agro rozegrano półfinał Mi-
strzostw Polski Juniorów w koszykówce.

InTenSyWne ZmAGAnIA
cyKLISTóW
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Wielkie sportowe emocje

ŚLąSK WROcŁAW nA PODIUm

PIErWSZA PIątKA 
turNIEJu:

Dominik Wilczek,   •	
Śląsk Wrocław
Aleksander Załucki,  •	
Dąbrowa Górnicza
mateusz Szczypiński,  •	
Dąbrowa Górnicza
michał Ściborek,  •	
Warszawa
Paweł Guz,   •	
Gama Starogard Gdański

ZłOTy MEDaL 
W ZaBRZU
Zawodniczki UKS Kocie-
wie wywalczyły pierw-
sze miejsce w kategorii 
seniorów podczas Indy-
widualnych Mistrzostw 
Polski w Akrobatyce 
Sportowej „Pol-Gym”.


