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Kto chce 
wielkiego 
powrotu?

9

Zastanówmy się nad tym, jak jeszcze 
bardziej przekonać rodziców i młodzież 

do tego, aby wybierali szkoły zawodowe - 
taki wniosek płynie ze spotkania w Cechu 
Rzemiosł Różnych, które odbyło się w Sta-
rogardzie Gdańskim. Uczestniczyli w nim 

przedsiębiorcy, przedstawiciele związków 
pracodawców oraz lokalnych władz, odpo-

wiedzialnych za edukację w powiecie.
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- Dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Staro-
gardzie Gdańskim został 
powiadomiony przez pogo-
towie ratunkowe o udzie-
laniu pomocy medycznej 
mężczyźnie, który posiada 
liczne obrażenia ciała - in-
formuje asp. sztab. Marcin 
Kunka, rzecznik miejscowej 
policji. - Funkcjonariusze, 
którzy podjęli w tej spra-
wie interwencję wstępnie 
ustalili, że ranny mężczyzna 
mógł być prawdopodobnie 
przez kilka ostatnich tygo-
dni przetrzymywany przez 
dwóch mężczyzn w jednym 
ze starogardzkich mieszkań. 
Dodatkowo okazało się, że 
sprawcy tego przestępstwa 
strzelali do pokrzywdzone-
go z wiatrówki, powodując 
liczne obrażenia ciała.
Kryminalni ustalili persona-
lia tych osób i już po kilku 
godzinach od zgłoszenia 
zatrzymali pierwszego ze 
sprawców. Okazał się nim 
23-letni mieszkaniec Staro-
gardu Gdańskiego. W chwili 
zatrzymania mężczyzna po-
siadał przy sobie amfetami-
nę.
W wyniku przeszukania 
mieszkania, w którym prze-
bywał podejrzany 23-latek, 
policjanci zabezpieczyli 
długą i krótką broń pneu-

matyczną wraz ze śrutem, 
maczety, noże myśliwskie, 
sztylety oraz drewniane pał-
ki. Funkcjonariusze zabez-
pieczyli również ponad 170 
gramów środków odurza-
jących, wśród których była 
amfetamina, marihuana i me-
fedron. Dodatkowo podczas 
przeszukania mieszkania, 
w którym miał przebywać 
drugi ze sprawców, śledczy 
zabezpieczyli ponad 1100 
paczek papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy oraz 
łącznie ponad 100 gramów 
amfetaminy i marihuany. 
W przedmiotowej sprawie 
zatrzymano matkę 23-latka, 
do której należały zabezpie-
czone w mieszkaniu papie-
rosy i środki odurzające.
- W wyniku przeprowadzo-
nych czynności operacyjnych 
oraz szeroko zakrojonych 
działań poszukiwawczych 
kryminalni ustalili mieszka-
nie, w którym ukrywał się 
drugi ze sprawców - Męż-
czyzna został zatrzymany -  
dodaje Marcin Kunka.
Obecnie śledczy wyjaśniają 
bliższe okoliczności zdarze-
nia. Trwa analiza zabezpie-
czonego materiału dowo-
dowego. Sprawcy usłyszeli 
m.in. zarzuty dotyczące znę-
cania się ze szczególnym 
okrucieństwem, uszkodze-

Uwięzili i katowali bezdomnego
Starogard gd. | Dwaj mieszkańcy Starogardu 
Gdańskiego, tj. 23 i 40-latek, odpowiedzą za znęcanie się 
ze szczególnym okrucieństwem nad 44-letnim mężczyzną 
oraz strzelanie do niego z wiatrówki. 

nia ciała, posiadania znacznej 
ilości środków odurzających 
oraz wyrobów tytoniowych 
bez polskich znaków akcyzy.
Tymczasem losem Pana Woj-
ciecha przejął się prezydent 
Starogardu Gdańskiego, który 
odwiedził go w szpitalu. - Nie 
ma miejsca dla przemocy, dla 
takiego zdziczenia w naszym 
mieście - powiedział Janusz 
Stankowiak. - Będziemy 
chronić każdego mieszkańca, 

szczególnie tych słabych.
Pana Wojtka czeka długa 
rehabilitacja. Prezydent ży-
czył mu szybkiego powrotu 
do zdrowia. Zaoferował też 
pomoc. Za pośrednictwem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zaproponował mu 
wsparcie w odnowieniu rela-
cji rodzinnych i nawiązaniu 
kontaktu z siostrami i matką. 
Pan Wojciech wskazał, że 
w pierwszej kolejności ocze-

kuje wsparcia finansowego 
i ciepłej odzieży.
Miasto może zapewnić mu 
tymczasowe miejsce w schro-
nisku (wraz z pokryciem 
kosztów dojazdu i pobytu), 
a także pomoc w znalezie-
niu stancji wraz z zasiłkiem 
na pierwszy czynsz, pomoc 
w znalezieniu pracy oraz 
dofinansowanie dożywiania 
i ubranie.
Jeśli pan Wojciech się zgodzi, 

to zostanie objęty programem 
pracy socjalnej w kierun-
ku wyjścia z bezdomności. 
Z zawodu jest budowlańcem. 
Wcześniej pracował przy re-
montach mieszkań. - Będzie-
my się starali wspierać pana 
Wojciecha na tyle, na ile po-
zwoli sobie pomóc i oczywi-
ście pod warunkiem, że bę-
dzie tego chciał - zaznaczył 
prezydent.
Sebastian Dadaczyński
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Na co dzień trenuje dzieci 
na skarszewskim ,,orliku”, 
a dodatkowo uprawia fre-
estyle, czyli zabawę z piłką 
nożną. 21-letni mieszkaniec 
Pogódek nie wyobraża sobie 
dnia bez sportu.
Bartłomiej Onderski sport 
uprawia od najmłodszych 
lat. Jak mówi, zaczęło się 

od piłki nożnej, którą poko-
chał, później zainteresował 
się koszykówką. Aby jednak 
utrzymać nienaganną formę, 
nie mógł zapominać o biega-
niu, które wciągnęło go na 
tyle, że trasę z Pogódek do 
Skarszew i z powrotem po-
stanowił pokonywać właśnie 
biegiem. W sumie z treninga-

mi, dziennie pokonuje około 
50 km. Gdy z rodzicami wy-
jechał do Holandii, trafił do 
szkoły sportowej, gdzie na-
był umiejętności i kwalifika-
cje trenerskie. Po powrocie 
do Polski, utworzył w Skar-
szewach własną szkółkę pił-
karską Bartinho Academy. 
Zajął się także prowadze-

niem fitness i ćwiczeniami 
wytrzymałościowymi, które 
sam nazywa ,,hardkorowy-
mi treningami”. A jaki jest 
cel Bartłomieja? Chce być 
trenerem wysokiej klasy. 
Zwłaszcza, że certyfikaty już 
posiada, a umiejętności cały 
czas udoskonala. 
Sebastian Dadaczyński

Z Holandii do Polski
Pogódki. Sport jest dla niego całym życiem. Ponad tysiąc kilometrów przemierzył rowerem i przebiegł z Holandii do 
Polski, a teraz swoją pasją ,,zaraża” dzieci. Mowa o Bartłomieju Onderskim.

/gst24pl
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Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak spotkał się w szpitalu z poszkodowanym bezdomnym
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Koncepcja zagospodaro-
wania terenu przy ul. Za-
chodniej zakłada budowę 
siedmiu budynków miesz-
kalnych. Ma tam powstać 
blisko dwieście mieszkań 
dla rodzin ze Starogardu 
i nie tylko. Zarys zakłada 
powstanie mieszkań jedno, 
dwu, trzy i czteropokojo-
wych. Taki plan przyjmuje 
miasto, które w paździer-
niku ubiegłego roku przy-
stąpiło do pilotażowego 
programu „Mieszkanie 
Plus”. Wstępne wnioski 
o uczestnictwo w progra-
mie będzie można składać 
prawdopodobnie od maja.
W połowie lutego wi-
ceprezydent Starogardu 
Gdańskiego, Przemysław 
Biesek-Talewski, przed-
stawił Agnieszce Miecz-
kowskiej, dyrektorowi 

Mieszkanie Plus. 
Niebawem ruszy 
nabór wniosków
Starogard gd. 
W stolicy powiatu staro-
gardzkiego trwają przy-
gotowania do realizacji 
rządowego programu 
„Mieszkanie Plus”. 

Transakcyjnemu Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
Nieruchomości, przygoto-
waną koncepcję. Bank, po 
zapoznaniu się z nią szcze-
gółowo i przeanalizowaniu 

pod względem finansowym, 
ma przedstawić prognozę 
wysokość przyszłego czyn-
szu najmu. Następnie przy-
gotowany zostanie projekt 
tzw. warunkowej umowy 

inwestycyjnej, która określi 
szczegóły realizacji tego za-
dania. Po podpisaniu umowy 
przez prezydenta trafi ona 
do Rady Miasta Starogar-
du Gdańskiego. Jeśli radni 

ją zatwierdzą, podejmując 
stosowną uchwałę, powoła-
na zostanie spółka celowa 
z udziałem banku i miasta, 
która przeprowadzi całą 
procedurę inwestycyjną, 

związaną z budową nowych 
mieszkań. Dla mieszkańców 
oznacza to, że tanie miesz-
kania na wynajem stają się 
coraz bardziej realne.
Anna Walk

W listopadzie Gmina Miej-
ska ogłosiła przetarg na 
„Budowę i skomunikowa-
nie węzła integracyjnego 
w Starogardzie Gdańskim”. 
Do konkursu stanęło sie-
dem firm: z Pinczyna, Gdy-
ni, Piaseczna, Pruszkowa, 
Starogardu Gdańskiego 
i dwie z Warszawy. O wy-
borze najkorzystniejszej 
oferty decydowała cena. 
Firma Strabag uzyskała 
najwyższą ocenę, proponu-
jąc kwotę od 0,5 do 4 mln 
zł niższą od pozostałych 
oferentów. Prace wykona 
za niecałe 30 mln zł.
Pod koniec lutego prezy-
dent miasta Janusz Stan-
kowiak oraz pełnomocnicy 
firmy Strabag, Michał Dry-
wa i Marcin Ceglarek, pod-
pisali umowę na realizację 
zadania. Zakończenie całej 
inwestycji zgodnie z umo-
wą zaplanowane jest na ko-

Rusza długo wyczekiwana inwestycja
Starogard gd.  | W półtora roku firma z Pruszkowa przebuduje starogardzki dworzec PKP i ulice w jego sąsiedztwie, w tym Aleję Wojska Polskiego. Prezydent miasta Janusz 
Stankowiak podpisał z przedstawicielami firmy STRABAG umowę na wykonanie inwestycji. Roboty ruszą w marcu.

niec sierpnia 2018 roku.
Zadanie obejmuje przebu-
dowę kompleksu budynków 
dworca PKP. W budynku 
głównym dworca znajdą się 
poczekalnie, kasy, toalety, 
a także mała gastronomia. 
W sąsiednim budynku znaj-
dzie się centrum monito-
ringu oraz siedziba Straży 
Miejskiej. W pobliżu pojawi 
się nowy plac autobusowy 
z peronami i wiatami. Znaj-
dzie się też miejsce dla miej-
skich autobusów i taksówek. 
Wokół węzła pojawią się 
nowe strefy parkowania Par-
k&Ride (zaparkuj i jedź), 
Kiss&Ride (pocałuj i jedź), 
rowerowego Bike&Ride (zo-
staw rower i jedź ). Wszyst-
kie mają służyć jednemu. 
Będą to miejsca specjalnie 
wyznaczone do tego, aby 
ułatwić albo podwiezienie 
kogoś na pociąg lub autobus 
albo przesiadkę na inny śro-

dek lokomocji.
Budowa węzła przesiadko-
wego obejmie cały układ 
komunikacyjny dróg wokół, 
m.in. ulicę M.Hillar, ul. Ko-
lejową, część ul. Gdańskiej 
i przede wszystkim Aleję 
Wojska Polskiego.
- Czeka nas gigantyczne 
przedsięwzięcie – mówił 
Przemysław Biesek-Talew-
ski, zastępca prezydenta ds. 
techniczno-inwestycyjnych. 
- Poruszanie się w okolicy 
dworca i Alei Wojska Pol-
skiego będzie przez najbliż-
sze półtora roku znacznie 
utrudnione. Postaramy się 
jednak zminimalizować te 
trudności, aby osoby dojeż-
dżające do miasta pociągiem 
czy autobusami, a także 
mieszkańcy tej części miasta 
mogli w miarę bezstresowo 
korzystać z miejskiej infra-
struktury w trakcie realizacji 
inwestycji. WA
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Wyjazd był kolejnym po-
twierdzeniem chęci współ-
pracy opartej na doświadcze-
niach, dobrych praktykach  
i zawiązanych kontaktach 
pomiędzy regionami. W wy-
darzeniu uczestniczyli: Wójt 
Gminy Cedry Wielkie - Ja-
nusz Goliński i Dyrektor 
Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Cedrach 
Wielkich, Komandor Gdań-
skiego Klubu Morskiego 
„CEDRUS” - Łukasz Żarna 
oraz reprezentanci strony 
włoskiej. Wizyta zagranicz-

na miała na celu omówie-
nie szczegółów współpracy 
w zakresie wymiany dzieci 
z Włoch i Polski w ramach 
dziesięciodniowych obozów 
żeglarskich, w których udział 
wezmą pretendenci do że-
glarstwa - dzieci i młodzież 
w wieku 7 - 13 lat z terenu 
Gminy Cedry Wielkie.
W czasie wizyty studyjnej 
zostały wymienione infor-
mację nt. strategii rozwo-
ju edukacji i żeglarstwa 
w regionach Polski i Włoch, 
a także zaprezentowane naj-

ważniejsze punkty i obiekty 
związane z tą dyscypliną 
sportu. 
Bardzo ważnym elementem 
wizyty było podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy Gmi-
ną Cedry Wielkie - Marina 
Błotnik a Marina di Ragusa. 
Podsumowaniem pobytu 
była wymiana doświadczeń 
oraz nawiązanie kontaktu 
z lokalnym szkółkami że-
glarskimi, a także przedsię-
biorcami działającymi na 
płaszczyźnie turystycznej. 
(BG)

Wyjazd do Włoch
CEdrY WiELkiE | Samorządowcy z Cedrów Wielkich uczestniczyli w wizycie studyj-
nej we włoskim regionie Ragusa (Sycylia).
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Właśnie wówczas w 1945 
roku starogardzcy rzemieśl-
nicy powołali do życia Cech 
Szewsko - Cholewkarski, 
Cech Balwiersko - Fryzjer-
ski, Cech Kowalski stowa-
rzyszający 30 członków 
oraz Cech grupujący ślusa-
rzy, blacharzy i elektryków. 
Również 1945 roku powstał 
Powiatowy Związek Ce-
chów, który przez trzy lata 
koordynował funkcjonowa-
nie wszystkich starogardz-
kich Cechów. W 1948 roku 
działalność produkcyjną 
i usługową prowadziło 483 
starogardzkich zakładów, 
a w wyniku reorganizacji 
i centralizacji rzemiosła bla-
charze i ślusarze przeniesie-
ni zostali do Cechu w Tcze-
wie, a piekarze, wędliniarze, 
elektrycy i zegarmistrzowie 
do Cechów wojewódzkich 
w Gdańsku. Natomiast Cech 
Fryzjerski, jako Cech Rze-
miosł Usługowych, włączo-
no do Okręgowego Cechu 
Rzemiosł Usługowych rów-
nież Tczewie a jego oddział 
znajdował się w Starogar-
dzie Gdańskim. W 1950 roku 
rzemieślnicy starogardzcy 

zjednoczyli się w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Sta-
rogardzie.

Pierwsza siedziba Cechu 
Rzemiosł Różnych mieści-
ła się przy ulicy Mostowej. 
W 1970 roku Cech Rze-
miosł różnych w Starogar-
dzie Gdańskim zrzeszał już 
niemal 360 rzemieślników, 
prowadzących zakłady 
branż kominiarskiej, zduń-
skiej, metalowej, drzewnej, 
szewskiej, piekarskiej, cu-
kierniczej, motoryzacyjnej, 
krawieckiej i fryzjerskiej. 

W roku 1976, po trzech 
latach budowy, dokona-
no uroczystego otwarcia 
Domu Rzemiosła w Star-
gardzie Gdańskim, przy ul. 
Rynek 19. Do Cechu nale-
żało wtedy 950 zakładów. 

Walne zgromadzenie 
członków Cechu Rzemiosł 
Różnych jest najważniej-
szym organem organizacji, 
które zwołuje się raz w roku, 
po upływie okresu sprawoz-
dawczego, a co cztery lata 
odbywa się Walne Zgro-
madzenie podczas którego 
członkowie dokonują wybo-
ru Zarządu reprezentującego 

ich interesy  na forum admi-
nistracji lokalnej i krajowej. 

Właśnie w przyszłym mie-
siącu odbędzie się kolejne 
wyborcze Walne Zgroma-
dzenie członków Cechu 
Rzemiosł Różnych w Staro-
gardzie Gdańskim. Dotych-

czasowy Zarząd kończy wła-
śnie swoją kadencję a Walne 
Zgromadzenie dokona oceny 
działania dotychczasowe-
go składu Zarządu i prze-
prowadzi wybory nowych 
swoich reprezentantów na 
kolejną czteroletnią kaden-

cję. Reprezentowanie śro-
dowiska rzemieślniczego 
każdy z powołanych przed-
stawicieli Zarządu traktuje 
jako szczególne wyróżnienie 
a będąc ambasadorem całego 
Kociewskiego rzemiosła za-
wsze godnie i z powagą dba 

o interesy całej swojej grupy 
zawodowej. 

Wykonywanie tych zadań 
nie należy do łatwych. Zarząd 
na bieżąco musi kontrolować 
zmieniającą się sytuację go-
spodarczą wszystkich sek-
torów gospodarki ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
uwarunkowań dla rzemiosła 
oraz śledzić wciąż aktualizo-
wane przepisy prawne dzia-
łalności rzemieślniczej. Musi 
informować rzemieślników 
o wprowadzanych zmia-
nach prawnych, pomagać im 
w przygotowaniu zakładów 
do zaistniałych zmian oraz 
zapewnić dostępność tych 
informacji wszystkim człon-
kom Cechu.

Za pośrednictwem tego ar-
tykułu już dziś pragniemy za-
prosić wszystkich członków 
Cechu Rzemiosł Różnych 
w Starogardzie Gdańskim na 
Walne zgromadzenie, które 
odbędzie się dnia 18 marca 
2017 roku w Sali Domu Rze-
miosła. Pisemne zaproszenie 
nasi członkowie oraz zapro-
szenia Goście otrzymaj tra-
dycyjnie za pośrednictwem 
Poczty Polskiej S.A. 

Działają już od kilkudziesięciu lat
Starogard gd. | Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie  powstał 01 września 1950 roku. Po wznowieniu działalności i reaktywacji w 1945 roku, zrzeszył większość cechów bran-
żowych, które uczyły się funkcjonować w nowej powojennej rzeczywistości i postanowiły zintegrować się w jedną organizację działającą wspólnie.
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D i a m e n -
ty Forbesa 
2017 to ran-
king najbardziej 
dynamicznych pol-
skich firm. W gronie 
przedsiębiorstw, które 
najszybciej zwiększają 
swoją wartość, znalazły się 
również firmy z powiatu sta-
rogardzkiego. 

Wśród największych spół-
ek z przychodami powy-
żej 250 mln zł znalazła się 
firma Dekpol z Pinczyna. 
Dodatkowo w prestiżo-
wym rankingu pojawiły się 
przedsiębiorstwa: Kornix 
(Skarszewy), Graso (Krąg), 
Alkomex (Starogard Gd.), 
Iglotex (Skórcz), Medphar-
ma (Starogard Gd.), Gregor-
Trans (Starogard Gd.), Asist 
(Starogard Gd.), TCO Tra-
ding Company (Linowiec), 
Eurobud (Starogard Gd.) 

oraz Har-
tuna (Skar-

szewy).
Firmy, które 

należą do Staro-
gardzkiego Klubu 

Biznesu – Związku 
Pracodawców, odzna-

czone zostały również Ga-
zelami Biznesu. W trakcie 
uroczystej gali odznaczo-
ne zostały: GPEC Serwis 
(Gdańsk), Ciecholewski 
Wentylacje (Koźmin), Cie-
cholewski Wentylacje 
Montaż (Koźmin), Sambor 
(Tczew), Asist (Starogard 
Gd.), Dakbud (Starogard 
Gd.), Dartomeks (Pelplin), 
Ega (Starogard Gd.), Ger-
dins Cable (Starogard Gd.), 
PSSE (Sopot), Heinztechnik 
(Skarszewy), Rolmag (Opa-
lenie), TCO Trading Compa-
ny (Linowiec) oraz Polmed 
S.A. (Starogard Gd.). WA

Lokalne firmy 
wyróżnione
rEgion | W rankingu „Diamenty Forbesa” znalazły 

się firmy z powiatu starogardzkiego. Lokalni przedsiębior-
cy zostali również docenieni w trakcie uroczystej gali z oka-
zji wręczenia „Gazeli Biznesu”.

Popularna zawodówka 
przyjmuje uczniów we 
wszystkich kierunkach, 
jakie są w klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawo-
dowego. Do najpopular-
niejszych należą: mechanik 
pojazdów samochodowych, 
stolarz, kucharz, fryzjer, 
sprzedawca, ale można so-
bie wybrać też inny zawód. 
Wystarczy sobie poszukać 
miejsce praktyki.

- Zainteresowanie szkołą 
zawodową minimalnie ro-
śnie, jednak nie jest to, co 
było kiedyś, a uczniowie 
oraz ich rodzice nie zawsze 
przewidują przyszłość – 
mówi Andrzej Bona, dy-
rektor Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Starogardzie 
Gd. - Efektem tego jest 
sytuacja, że uczniowie 
wybierają szkoły średnie, 
w których potem mają 
problem z nauką. Dlatego 
przed taką ważną decyzją, 
po ukończeniu gimnazjum, 
zachęcamy do analizy 
swojej przyszłej kariery. 
Szkoła zawodowa daje nie 
tylko możliwość zdobycia 
zawodu, ale przede wszyst-
kim jest gwarantem pod-
jęcia zatrudnienia. Sporo 

Zachęcają do nauki zawodu
Starogard gd.  | Starogardzka zawodówka, od nowego roku szkoła branżowa, przygotowuje się już do naboru 
uczniów. Ten rozpocznie się wiosną, ale już teraz dyrekcja placówki zachęca do wybrania zawodu.

naszych uczniów w wielu 
firmach na terenie powiatu 
starogardzkiego i nie tylko 
może liczyć na dobre zarob-
ki, nawet w trakcie nauki. Co 

więcej, ten okres zaliczy się 
im do przyszłej emerytury.

Nabór do szkoły branżowej 
rozpocznie się najprawdo-
podobniej w maju, a do tego 

czasu przyszli młodociani 
pracownicy powinni odwie-
dzić pracodawców i zapo-
znać się z ofertą szkoły.

SD
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W Starogardzie Gdańskim 
gościli Zurab Jirkvelishvili, 
mer miasta Gori oraz jego 
doradca, Shalva Tlashadze. 
Z ramienia Urzędu Marszał-
kowskiego delegacji towa-
rzyszyła Wioleta Dymarska 
z Referatu Międzynarodowej 
Współpracy Międzyregio-
nalnej i Unii Europejskiej. 
Goście, dzięki władzom 
powiatu starogardzkiego 
i województwa w osobach: 
wicemarszałka Krzysztofa 
Trawickiego, wicestarosty 
Kazimierza Chyły i członka 
zarządu powiatu - Patryka 
Gabriela, poznali działalność 
lokalnych firm. Odwiedzi-
li m.in. Browar Kociewski, 

Delegacja gruzińska z wizytą u przedsiębiorców
Starogard gd. |  

Władze miasta Gori (Gru-
zja) odwiedziły powiat 
starogardzki. Przyjechały 
po to, by zaprosić lokalne 
władze oraz przedsiębior-
ców na forum gospodarcze, 
które organizują w maju 
tego roku.

który w Starogardzie funkcjo-
nuje od roku i cieszy się du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców Starogardu, okolic, 
a także turystów. Oczywiście 
była to doskonała okazja do 
skosztowania lokalnego piwa.

Bardzo ważnym punktem 
programu delegacji była rów-
nież wizyta w siedzibie Sta-
rogardzkiego Klubu Bizne-
su - Związku Pracodawców, 

w której uczestniczył zarząd 
SKB - ZP: prezes Grzegorz 
Borzeszkowski, wiceprezesi: 
Elżbieta Rembiasz, Jerzy Su-
chomski, Mariusz Szwarc, dy-
rektor biura Edward Sobiecki, 
przedsiębiorcy i wspomniani 
samorządowcy. Podczas spo-
tkania szczegółowo omówiono 
zbliżające się forum gospodar-
cze, na które przedstawicie-
li powiatu starogardzkiego 

zaprosili Gruzini. Zarówno 
przedsiębiorcy, jak i samorzą-
dowcy wyrazili chęć udziału 
w tym przedsięwzięciu.

- Takie wizyty przynoszą 
same korzyści i to nie tylko 
gospodarcze - powiedział wi-
cestarosta, a członek zarządu 
powiatu dodał, że jest otwar-
ty na współpracę z kolejnymi 
zagranicznymi partnerami. 
Starostwo organizuje od kilku 

lat m.in. projekt Bolesławowo 
Business Week, dzięki które-
mu Amerykanie uczą naszą 
młodzież, jak skutecznie pro-
wadzić firmy.

Dyrektor biura SKB - ZP 
wyraził nadzieję, że uda się 
stworzyć silną delegację do 
Gruzji, gdyż członkowie klubu 
chętnie zapoznają się z tamtej-
szą gospodarką i oczywiście 
samymi przedsiębiorcami. 

W podobnym tonie wypowia-
dał się prezes tej organizacji. 
Mer miasta Gori podziękował 
z kolei za chęć uczestnictwa 
w ich przedsięwzięciu i za 
dobrze zorganizowaną wizy-
tę w powiecie starogardzkim, 
dzięki której mogli poznać 
Starogard, jego okolice, ale 
i przede wszystkim cieka-
wych, życzliwych ludzi.

Sebastian Dadaczyński
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Spotkanie rozpoczęło się 
od wyróżnień przedsiębior-
ców. Michał Chajewski, wła-
ściciel Browaru Kociewskie-
go, z uwagi na otrzymaną 
niedawno ,,Wierzyczankę” 
- statuetkę prezydenta Sta-
rogardu - otrzymał od SKB 
- ZP list gratulacyjny. Z ko-
lei nowi członkowie klubu: 
skarszewski przedsiębior-
ca, Zygmunt Oelrich oraz 
właściciel gospodarstwa 
rolnego w gminie Skórcz, 
Lech Kolaska, otrzymali 
klubowy znaczek SKB - ZP. 
Kolejno głos zabrał Grze-
gorz Borzeszkowski, prezes 
SKB - ZP, który podsumo-
wał działania w latach 2013 - 
2016. - Naszym najważniej-
szym celem było stworzenie 
silnej i rozpoznawalnej orga-
nizacji. Ostatnie lata pokaza-
ły, że udało nam się wykonać 
to zadanie, a SKB - ZP stał 
się poważnym, liczącym się 
partnerem dla wszystkich sa-

Starogard gd. | 
Za nami zebranie spra-
wozdawczo - wyborcze 
Starogardzkiego Klubu 
Biznesu - Związku Praco-
dawców. Była to doskona-
ła okazja do podsumowa-
nia działalności SKB - ZP 
w minionych latach, omó-
wienia planów i wyborów 
nowego prezesa.

Grzegorz Borzeszkowski 
ponownie prezesem SKB – ZP

morządów oraz innych insty-
tucji decyzyjnych - podkreślił. 
SKB - ZP w minionych latach 
zajmował się wieloma proble-
mami, głównie gospodarczy-
mi. Członkowie klubu chętnie 
zajmowali się również spra-
wami miasta, gmin i powia-
tu, wyrażając często oficjalne 
stanowiska. Do głównych 
tematów można zaliczyć kon-
sultacje związane z budową 
obwodnicy Starogardu Gd., 
modernizacją dróg wojewódz-

kich, utworzeniem Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Jabłowie i rozwojem 
kształcenia zawodowego. 
Można wręcz rzecz, że SKB 
- ZP był i jest ,,wartością do-
daną”, o czym świadczy fakt, 
że należy on aż do 18 różnych 
gremiów, m.in. rad gospodar-
czych. Za swoją aktywność 
zarówno sama organizacja, jak 
i członkowie klubu często byli 
doceniani. Część z nich otrzy-
mała odznaczenia państwowe. 

Obecnie do SKB - ZP należy 
aż 165 firm, zatrudniających 
w sumie 28 200 pracowni-
ków. Statystyki wyglądają 
następująco: 9 proc. stanowią 
duże firmy, 26 proc. średnie, 
41 proc. małe, a 24 mikro. 
Zarząd SKB - ZP często od-
wiedzał przedsiębiorstwa. Na 
46 posiedzeń połowa odbyła 
się w 23 firmach i jak zapowie-
dzieli przedstawiciele firmy, 
będą kontynuować tę formę. 
Należy podkreślić, że SKB - 

ZP na co dzień prowadzi biu-
ro, posiada zespół ekspercki, 
a raz w tygodniu odbywają 
się dyżury z przedsiębiorca-
mi i przedstawicielami róż-
nych instytucji. To właśnie 
podczas tych spotkań rozma-
wiano m.in. o możliwościach 
pozyskania środków pomoco-
wych, funduszy na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej, 
pozwoleniach na budowę, czy 
kwestiach przetargowych. 
Najważniejszym punktem 
zebrania był wybór nowego 
prezesa i dwunastu członków 
zarządu SKB - ZP. Na kolejną 
kadencję zaproponowano do-
tychczasowego szefa, Grzego-
rza Borzeszkowskiego, który 
zgodził się ubiegać o reelekcję. 
- Nie jest to łatwe zadanie, bo 

trzeba poświęcić sporo wła-
snego czasu, ale chcę kontynu-
ować nasze działania - podkre-
ślił Grzegorz Borzeszkowski. 
Jego kandydaturę na prezesa 
uczestnicy zebrania przegłoso-
wali jednogłośnie. Podobnie, 
jak w przypadku osób, które 
weszły do zarządu. A są nimi: 
Piotr Kropidłowski, Henryk 
Kubiński, Zenon Sobiecki, 
Ryszard Stobba, Henryk Kin-
der, Eugeniusz Piechowski, 
Elżbieta Rembiasz (ponownie 
została wybrana na wicepreze-
sa), Mirosław Stosik, Andrzej 
Strychacki, Barbara Stanuch, 
Jerzy Suchomski (ponow-
nie wybrany na wiceprezesa) 
i Mariusz Szwarc (ponownie 
wybrany na wiceprezesa).

Sebastian Dadaczyński
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Od lewej: Zygmunt Oelrich, przedsiębiorca ze Skarszew oraz Lech Kolaska, właściciel gospodar-
stwa rolnego w gminie Skórcz otrzymali z rąk prezesa SKB - ZP Grzegorza Borzeszkowskiego klu-
bowe znaczki za wstąpienie do tej organizacji

Na zebraniu pojawili się szefowie różnych firm oraz instytucji
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Jak Stiwi trafił do Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Starogardzie Gdańskim? 
Kogoś zaniepokoił fakt, że 
samotny pies błąka się po 
jednej z bardzo ruchliwych 
dróg poza miastem. Gdy 
pracownicy schroniska przy-
jechali na miejsce, Stiwi za-
padł się jak kamień w wodę. 
Kilkugodzinne poszukiwania 
nie przyniosły oczekiwanego 
efektu. Następnego dnia, po 
kolejnym telefonie o psie na 
mrozie, poszukiwania wzno-
wiono.

- Na dworze panował mróz, 
a śnieg skrzypiał pod stopa-
mi – relacjonuje Katarzyna 
Banach ze starogardzkie-

go schroniska. - Mimo tego 
przejechaliśmy dziesiątki 
kilometrów, przeszliśmy las 
na przełaj. Aż w końcu wy-
patrzyliśmy psa, który roz-
bijał głową zaspy, ugrzązł 
w jednej z nich. Próbował 
się wydostać, ale nie potrafił 
tego zrobić. Kiedy zanurzy-
liśmy się po niego, od razu 
z radości zamerdał ogonem. 
Ogrzaliśmy go w naszych ra-
mionach, daliśmy mu schro-
nienie.  

A może teraz Ty podarujesz 
mu nowe życie? Jeśli zdecy-
dujesz się przygarnąć psa, 
który nade wszystko kocha 
ludzi, na pewno tego nie po-
żałujesz.  WA

Pies, który patrzy sercem
Starogard gd. |  W starogardzkim schronisku dla 

bezdomnych zwierząt na nowych właścicieli czeka sporo 
psów i kotów. O życiu poza kratami marzy m.in. Stiwi, któ-
ry wyróżnia się na tle innych zwierząt. W kategorii „rolnictwo” 

pamiątkowa statuetka trafiła 
w ręce Dariusza Glanert ze 
wsi Zielona Góra. W dzie-
dzinie „gospodarka” włodarz 
gminy Lubichowo docenił 
Małgorzatę i Mieczysława 
Michna, właścicieli Ośrod-
ka Wypoczynkowego „Mle-
czarz”. Pamiątkowa statuet-
ka trafiła również do Moniki 
Dubielli, która uhonorowana 
została za osiągnięcia spor-
towe. Piotr Jędrzejczyk od-
znaczony został w kategorii 
„kultura”, a Edward Błasz-
ków w dziedzinie „inicjaty-
wy społeczne”.

- W tym roku już po raz 
trzynasty przyznaliśmy na-
grody wójta gminy Lubicho-
wo – informuje Sławomir 
Bieliński. - To docenienie 
osób, które na tle innych 
wyróżniają się w sposób 
szczególny. W ten sposób 
dziękujemy im za dotych-
czasową działalność i mobi-
lizujemy do dalszej pracy na 
rzecz rozwoju gminy Lubi-
chowo.

Nagrody włodarza gminy wręczone
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LubiChoWo | Dorocznym zwyczajem wójt gminy Lubichowo nagrodził wybranych mieszkańców za działalność 
w 2016 roku. Nagrody przyznane zostały w pięciu kategoriach.

Uroczystość przyznania od-
znaczeń zgromadziła kilka-

dziesiąt osób. Uhonorowani 
przez włodarza nie kryli za-

dowolenia z wyróżnienia pa-
miątkowymi statuetkami. WA

POLUB NASZ PROFIL
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO! /gst24pl
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NAWoŁyWAŁ Do NiENAWiści

cZytA j WięcE j:

Starogardzcy policjanci w wyniku pracy operacyjnej ustalili 
personalia 24-letniego mieszkańca Kociewia, który na jednym 
z portali internetowych zamieścił wpis nawołujący do nienawi-
ści na tle różnic narodowościowych. Mężczyzna usłyszał zarzut 
i w najbliższym czasie stanie przed sądem, gdzie odpowie za 
popełnione przestępstwo.
Policjanci przypominają, że w świetle kodeksu karnego za pu-
blicznie nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowo-
ściowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglę-
du na bezwyznaniowość grozi grzywna, kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności nawet do 2 lat.
WA

Aplikacja, która ma przy-
czynić się do poprawy bez-
pieczeństwa, spotkała się 
z dość sporym zainteresowa-
niem mieszkańców powiatu 
starogardzkiego. Od począt-
ku funkcjonowania Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa policjanci ze Starogar-
du Gdańskiego odnotowali 
ponad 300 zgłoszeń. Aż 142 
z nich dotyczyły przekracza-
nia dozwolonej prędkości 
i oznaczane były przez inter-
nautów głównie na drodze 
krajowej nr 22. Policjanci, 
którzy weryfikowali nanie-

sione na Mapę informacje, 
potwierdzili 25 takich zgło-
szeń. Na kierowców, którzy 
nie stosowali się do obowią-
zujących ograniczeń prędko-
ści, funkcjonariusze nakładali 
mandaty karne, a w przypad-
ku odmowy przyjęcia na-
łożonej grzywny kierowali 
wnioski do sądu o ukaranie. 
Z obserwacji mundurowych 
wynika, że dzięki sygnałom 
mieszkańców przekazywa-
nym właśnie za pomocą 
Krajowej Mapy Zagrożeń, 
policjanci patrolujący rejon 
zagrożony swoją obecnością 

działają prewencyjnie na po-
tencjalnych sprawców wy-
kroczeń.

Policjanci przypominają, 
że aby zaznaczyć na mapie 
miejsce potencjalnie nie-
bezpieczne, należy kliknąć 
w Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, która znaj-
duje się również na stronie 
www.pomorska.policja.gov.
pl. Po otwarciu aplikacji nale-
ży wybrać i przybliżyć miej-
sce, które nas interesuje. Gdy 
już takie wybierzemy, po-
winniśmy kliknąć na „plus” 
w czerwonym kółku, który 

znajduje się w lewym dol-
nym rogu „Dodaj zgłoszenie” 
i umiejscawiamy na mapie 
nasze zgłoszeniu. 

Warto zaznaczyć, że infor-
macje posiadane przez poli-
cjantów oraz nanoszone na 
Krajowej Mapie Zagrożeń 
sygnały często się pokrywa-
ją. Funkcjonariusze zwracają 
uwagę, że aplikacja nie służy 
do zgłaszania potrzeby pilnej 
interwencji policji. W takich 
przypadkach niezmiennie 
trzeba korzystać z numerów 
alarmowych – 112 i 997. 

WA

Na co skarżą się mieszkańcy?
Region. Mieszkańcy coraz częściej korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej zgłoszeń 

dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości.

Policjanci ze starogardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę forda, który przekroczył dozwoloną w te-
renie zabudowanym prędkość. Jak się okazało, 22-latek spo-
żywał wcześniej alkohol. 

Alkomat wykazał w jego organizmie 0,33 promila. Funkcjo-
nariusze zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania. 
Teraz mieszkaniec Kociewia stanie przed sądem, gdzie od-
powie za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. 
Za przekroczenie prędkości dozwolonej w terenie zabudo-
wanym mundurowi nałożyli na kierowcę 4 punkty karne oraz 
100 zł mandatu. Dodatkowo mężczyzna stanie przed sądem, 
gdzie odpowie za kierowanie autem w stanie po użyciu alko-
holu.

PijANy KiEroWcA ZAtrZymANy
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Debatę otworzyli: Zbi-
gniew Świadek, Starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych 
w Starogardzie Gdańskim, 
Steffen Zimny, prezes firmy 
STEICO oraz Iwona Grajew-
ska, prezes Stowarzyszenia 
Centrum Drewna w Czarnej 
Wodzie. Zwrócili oni uwagę 
na fakt, że edukacja zawodo-
wa w powiecie funkcjonuje 
dobrze, ale trzeba pomyśleć 
o nowych rozwiązaniach, aby 
młodzież jeszcze bardziej 
zainteresować szkołami za-
wodowymi i współpracują-
cymi z nimi zakładami pracy. 
W podobnym tonie wypo-
wiadał się burmistrz Czarnej 
Wody, Arkadiusz Gliniecki. 
Jak stwierdził, na rynku nie 
ma już miejsca ,,dla osób 
w białych kołnierzykach”, 
a potrzebni są fachowcy. 
Podkreślił, że warto mocniej 
wykorzystać sektor leśno - 
drzewny.

- W naszym powiecie 
mamy stosunkowo duże za-
lesienie. Właśnie drewno jest 
strategicznym materiałem 
w produkcji. Ponadto po-
wstają domy z drewna. Warto 
zastanowić się nad tym, jak 
zainteresować tą branżą mło-
dych ludzi – mówił do uczest-

ników spotkania.
Wioleta Strzemkowska - 

Konkolewska, kierownik 
Działu Usług Rynku Pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Starogardzie Gdańskim 
podkreśliła zaś, że w promocji 
edukacji zawodowej, warto 
wykorzystać bardzo popular-
ne portale społecznościowe, 
na których można przeprowa-
dzić kampanię społeczną.

Uczestnicy spotkania, m.in. 
dyrektorzy szkół ponadgim-
nazjalnych, podkreślali rów-
nież znaczenie wizyt młodych 
ludzi w określonych firmach, 
w których mogą zapoznać 
się ze specyfiką zakładów 
i poszczególnych zawodów. 
Ważne jest także doradztwo 
zawodowe i promocja eduka-
cji w tym zakresie w mediach 
lokalnych.

Starogardzki Klub Bizne-
su - Związek Pracodawców 
reprezentował wiceprezes Je-
rzy Suchomski i członek Mi-
rosław Stosik. - Największy 
nacisk musimy położyć na 
szkoły zawodowe, nie techni-
ka, bo wtedy uczeń jest lepiej 
przygotowany do pracy - pod-
kreślił Mirosław Stosik.

Uczestnicy spotkania do-
wiedzieli się również, że 

mogą liczyć na dalsze wspar-
cie Starostwa Powiatowego, 
odpowiedzialnego za szkoły 
ponadgimnazjalne. Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Marek 
Gabriel, podkreślił, że co roku 
samorząd na remonty i dopo-
sażenie placówek przeznacza 
ponad 2 mln zł, realizując 
jednocześnie wiele projektów 
edukacyjnych. 

- Dobra wiadomość dla 
przedsiębiorców jest też taka, 
że w ostatnich latach spada 
liczba uczniów, którzy wy-
bierają licea. W różnych an-
kietach młodzi często wymie-
niają swoje przyszłe zawody, 
zakłady pracy, bo chcą dobrze 
zarabiać - dodał Marek Ga-
briel.

Uczestnicy spotkania zgo-
dzili się, że element finan-
sowy ma znaczenie dla mło-
dych ludzi. W Cechu padła 
również propozycja wysłania 
listów do trzynastu gmin po-
wiatu starogardzkiego celem 
organizacji podobnych de-
bat i nawiązania współpracy. 
Organizatorami spotkania 
w stolicy Kociewia byli: Cech 
Rzemiosł Różnych w Staro-
gardzie Gdańskim oraz firma 
STEICO.

Sebastian Dadaczyński

Debata o przyszłości edukacji zawodowej
Starogard gd. |  Zastanówmy się nad tym, jak jeszcze bardziej przekonać rodziców i młodzież do tego, aby wybierali szkoły zawodowe - taki wniosek płynie ze spotkania w Cechu 

Rzemiosł Różnych, które odbyło się w Starogardzie Gdańskim. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele związków pracodawców oraz lokalnych władz, odpowiedzialnych za 
edukację w powiecie.
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Od lewej:
Steffen Zimny, Prezes Zarządu 
STEICO
Ewa Madaj, Dyrektor Admini-
stracyjny STEICO
Wiesława Słomińska, Kierownik 
ds. Administracji STEICO
Dariusz Gobis, Dyrektor Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej
Iwona Grajewska, Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Centrum 
Drewna w Czarnej Wodzie
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W jakim zawodzie 
się kształcisz?

- Zdobywam fach tapicera. 
Od dziecka lubiłem maj-
sterkować. Po ukończeniu 
gimnazjum zdecydowałem 
się pójść do skarszewskiej 
zawodówki. Jestem już 
w drugiej klasie. Uznałem, 
że w życiu warto zdobyć 
konkretny zawód, by potem 
mieć pracę.

Czego dokładnie 
uczysz się w Feniksie?

- Każdy z uczniów ma opie-
kuna. Na co dzień obserwu-
jemy, na czym konkretnie 
polega dana czynność, a po-
tem sami możemy ją wy-
konać. Dzięki temu lepiej 
poznajemy fach tapicera, 
zdobywamy umiejętności. 
Na praktyki przychodzimy 
trzy razy w tygodniu. Po-
zostałe dwa dni spędzamy 
w szkole.

Jaka atmosfera panuje 
w firmie wśród młodzieży?

- Jest bardzo fajna. Z mojej 
klasy na praktyki do Fe-
niksa uczęszcza dwanaście 
osób, a z całej zawodówki 

kilkadziesiąt. Miłe jest to, 
że starsi koledzy nam po-
magają, a my pomagamy 
tym młodszym z pierwszej 
klasy.

Gdzie chcesz pracować 
po ukończeniu szkoły?

- Za wcześnie, by odpowia-
dać na to pytanie, bo być 
może będę się dalej kształ-
cił. 

Otrzymujesz za praktyki 
pieniądze. Na coś konkretnie 
je zbierasz?

- Cieszę się, że mogę otrzy-
mać trochę środków, to moje 
pierwsze zarobione w życiu 
pieniądze. Ukończyłem już 
18 lat, obecnie robię prawo 
jazdy, a docelowo chcę za-
kupić samochód.

Czego można Tobie życzyć?
- Ukończenia szkoły i zda-
nia testów na tapicera. Przy 
okazji chciałbym pozdro-
wić wszystkich nauczycieli, 
mojego wychowawcę - Ra-
fała Toczka, pracowników 
i uczniów Feniksa.

Dziękuję za rozmowę.

Od dziecka lubiłem majsterkować
roZMoWa | Z 18-letnim Jakubem Wiśniewskim, praktykantem Zakładu Produkcji Mebli Feniks w Skarszewach, rozmawia Sebastian Dadaczyński.
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- Rozwijamy się, aby być 
najlepsi – zaznaczał Adam 
Wilanowski, dyrektor ge-
neralny Energa Operator 
w Gdańsku. - Taki jest kie-
runek nie tylko rządu, ale 
i przedsiębiorstw, w tym 
Energi. Jednocześnie chce-
my być bliżej ludzi. To tylko 
jeden z przykładów działa-

nia społecznego, ale otwar-
cie Rejonu Dystrybucji ma 
również uzasadnienie eko-
nomiczne.

Podczas uroczystości kie-
rownictwo Energi podkre-
ślało, że likwidacja placów-
ki w Starogardzie, która 
nastąpiła w 2013 roku, była 
niefortunną biznesowo i spo-

łecznie decyzją. Teraz Rejon 
ułatwi kontakt odbiorcom 
w zakresie nowych przyłą-
czeń do sieci energetycznej, 
bo do tej pory musieli oni 
powyższe formalności zała-
twiać w Tczewie. Dodatko-
wo skróceniu ulegnie droga 
dojazdu energetyków do ob-
sługiwanych miejscowości. 

Dzięki temu reakcja w sy-
tuacjach awaryjnych będzie 
dużo szybsza.

W uroczystym otwarciu 
Rejonu Dystrybucji w Staro-
gardzie wzięli udział także: 
Mariola Anna Zmudzińska – 
była już wiceprezes zarządu 
Energa S.A., wiceminister 
infrastruktury i budownictwa 

Kazimierz Smoliński, poseł 
Jan Kilian i prezydent Sta-
rogardu Janusz Stankowiak, 
który zabiegał o powrót pla-
cówki do miasta.

- Bardzo cieszę się, że 
mogę uczestniczyć w tym 
przedsięwzięciu – mówił 
Kazimierz Smoliński. - Ce-
lem naszego rządu jest roz-

Energa powróciła do Starogardu
Starogard gd. | Po kilku latach Energa Operator zdecydowała się na reaktywowanie Rejonu Dystrybucji przy ul. Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim. W praktyce oznacza 

to uruchomienie placówki, w której tysiące mieszkańców powiatu starogardzkiego załatwi wszystkie formalności. 

wój, a nie zwijanie Państwa, 
jak działo się to do tej pory. 
Przywracamy więc posterun-
ki policji, placówki poczto-
we, a także jednostki Energi. 
Nie możemy myśleć bowiem 
tylko o metropoliach, równie 
ważna jest Polska powiato-
wa.

Uroczystość otwarcia Rejo-
nu była nie tylko okazją do 
prezentacji planów, ale i prze-
kazania podziękowań. Dyrek-
tor Starogardzkiego Klubu 
Biznesu - Związku Praco-
dawców Edward Sobiec-
ki w imieniu miejscowych 
przedsiębiorców podziękował 
wszystkim zaangażowanym 
w proces reaktywacji Rejo-
nu Dystrybucji. Na wniosek 
SKB - ZP Ministerstwo przy-
znało również statuetkę firmie 
Energa za rozwój szkolnictwa 
zawodowego w Starogardzie, 
mając na uwadze m.in. utwo-
rzenie sali lekcyjnej w miej-
scowej ,,zawodówce” oraz 
przyznawanie stypendiów 
dla najlepszych uczniów.  
Na koniec spotkania ks. An-
drzej Szopiński, ekonom Die-
cezji Pelplińskiej, poświęcił 
tablicę upamiętniającą świę-
tego Maksymiliana Marii 
Kolbego, patrona elektryków 
i energetyków.
Sebastian Dadaczyński

Wierzyczanki 2016 rozdane
W starogardzkim kinie zorganizowana została wyjątkowa gala. W trakcie uroczystości prezydent Starogardu Gdańskiego uhonorował osoby i insty-

tucje, które w sposób szczególny w minionym roku wyróżniły się na tle innych. 

Statuetki „Wierzyczanki 2016” 
przyznane zostały w kilku katego-
riach. Pierwszym laureatem tego-
rocznej gali zostało Starogardzkie 
Centrum Kultury. Nagrodę Prezy-
denta Miasta otrzymało w kate-
gorii kultura za zorganizowanie 
wyjątkowego wydarzenia kultu-
ralnego, jakim był I Ogólnopol-
ski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Memoriał Edwarda Kowalke. 

Wśród inicjatyw społecznych 
najlepszy okazał się projekt ,,Plan 
na MAN”, który przygotowany 
został przez cztery licealistki, tj. 
Martę Kortas, Adę Walczak, Ma-
rię Miszewską i Weronikę Jatkow-
ską.

Najlepszym małym przedsię-
biorstwem okazał się Browar Ko-
ciewski. Jego właściciel, Michał 
Chajewski, w trakcie gali podkre-

ślał, że nagroda jest wspaniałym 
prezentem, bo Browar obecnie 
obchodzi pierwsze urodziny ist-
nienia. 

Prezydent Starogardu Gdańskie-
go docenił również średnie i duże 
przedsiębiorstwa. W powyższej 
kategorii „Wierzyczanka 2016” 
trafiła do Tomasza Pastwy, wła-
ściciela firmy Sputnik. Jak powie-
dział sam zainteresowany, to duże 

wyróżnienie dla całego zespołu, 
który tworzy przedsiębiorstwo.

W trakcie uroczystości przy-
znana została również Honorowa 
Nagroda dla Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu - Związku Pracodaw-
ców. - To właśnie SKB - ZP jest 
organizacją, która wspiera różne 
inwestycje, jak na przykład bu-
dowa obwodnicy Starogardu, mo-
dernizacja dróg, a jednocześnie 

sponsoruje działania kulturalne, 
sportowe i edukacyjne - mówił 
prezydent Janusz Stankowiak.

Za uhonorowanie podziękował 
prezes Grzegorz Borzeszkowski. 
Jednocześnie stwierdził, że statu-
etka jest docenieniem wszystkich 
blisko dwustu firm, działających 
w ramach Starogardzkiego Klubu 
Biznesu – Związku Pracodawców.
Sebastian Dadaczyński

Na zdjęciu od lewej: Edward Sobiecki, dyr. biura SKB-ZP, wiceminister Kazimierz Smoliński, poseł Jan Kilian, prezes Energa Operator Piotr Dorawa i 
wiceprezes Grupy Energa S.A. Mariola Anna Zmudzińska
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rozmowy na temat przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej dworca kolejowego, który 
zostanie wyremontowany, a także moder-
nizacji sieci w obrębie Alei Wojska Pol-
skiego, która również przejdzie proces re-
witalizacji. W planach na 2017 rok mamy 
ponadto  modernizację sieci ciepłowniczej 
w rejonie osiedla 60-lecia i Jana Pawła II.

Starogard przygotowuje się do rewitalizacji 
starówki. Czy planujecie Państwo inwestycje 
w obrębie Rynku?

- Już w 2016 roku przeprowadziliśmy in-
westycję polegającą na przyłączeniach nie-
których odbiorców ciepła, a w tym roku 
będziemy ją kontynuować. Już teraz za-
chęcamy do kontaktu z nami zainteresowa-
nych przyłączeniem się do miejskiej sieci. 
Nasze biuro obsługi klienta mieści się przy         
ul. Rynek 6 i można tam składać wnioski 
o przyłączenie.

Jakie korzyści płyną z takich inwestycji?
- Przede wszystkim ochrona środowiska. 
Po przyłączeniu do sieci ciepłowniczej 
mieszkańcy mogą zrezygnować z pieców 
kaflowych, kotłów węglowych itp. To one 

są w dużej mierze odpowiedzialne za smog, 
który stał się utrapieniem polskich miast. 
Także na Pomorzu. Ciepło systemowe, któ-
re oferujemy, jest nie tylko bardziej ekolo-
giczne, ale także bezpieczniejsze, bezob-
sługowe i komfortowe.

Wspomniała Pani o smogu. Co robią Państwo, 
aby go ograniczać?

- To przede wszystkim inwestycje, uświa-
damianie społeczeństwa poprzez różne 
kampanie edukacyjne które prowadzimy. 
Jako Grupa GPEC wspieramy różne przed-
sięwzięcia organizowane przez szkoły, sto-
warzyszenia, instytucje. Nie powinniśmy 
być obojętni w tej sprawie i razem zadbać 
o zwalczanie smogu. Chodzi nie tylko 
o wymianę systemu ogrzewania, ale także 
zastanowienie się nad tym, czym palimy 
w piecu.

Czego można życzyć Pani prezes w nowym 
2017 roku?

- Rozwoju środowiska, w którym działam 
od lat. Naszą rozmowę pozwolę sobie pod-
sumować takim określeniem: rozwój mia-
sta to rozwój spółki i odwrotnie.
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Od stycznia 2017 roku ponownie została 
Pani prezesem zarządu spółki GPEC STA-
ROGARD. Wcześniej pełniła Pani tę funkcję 
w latach 2010-2013. Zdążyła się już Pani tu 
zaaklimatyzować?

- Oczywiście. Cieszę się, że mogę repre-
zentować Grupę GPEC na tym terenie. 
Moje przyjście nie było trudne z uwagi na 
fakt, że to kontynuacja mojej działalności 
w tej firmie. Wcześniej zasiadałam w Ra-
dzie Nadzorczej GPEC STAROGARD, 
więc nie są mi obce wyzwania, zadania 
czy problemy spółki, nie wspominając 
o jej strukturze. GPEC STAROGARD 
liczy ponad 30 bardzo doświadczonych, 
kompetentnych i zaangażowanych pra-

cowników. Z większością się znamy, bo 
pracowaliśmy już ze sobą.

Przed jakimi tegorocznymi wyzwaniami 
stoi spółka?

- Przede wszystkim do najważniejszych 
zadań należy nadążanie za rozwojem 
miasta, co oznacza aktywną współpracę 
z lokalnym samorządem, przedsiębior-
cami i innymi potencjalnymi odbiorca-
mi ciepła w zakresie dostaw. Na bieżąco 
będziemy realizowali inwestycje rozwo-
jowe, przyłączeniowe. Wprowadzamy 
także nowe produkty w ramach Grupy 
GPEC, na przykład ESCO - komplek-
sowe zarządzanie mediami. Trwają już 

Rozwój miasta to rozwój naszej spółki
roZMoWa |  Z Barbarą Stanuch, prezesem GPEC STAROGARD, rozmawia nasz dziennikarz Sebastian Dadaczyński.

 ZDJĘCIE: Rafał Laskowski

Swoje włosy od dłuższe-
go czasu zapuszcza 11-letni 
mieszkaniec Skarszew Je-
remiasz Jendryczka. Nieba-
wem chce je ściąć, żeby ktoś 
mógł się nimi cieszyć. Cała 
historia zaczęła się od Fun-
dacji Rak’n’Roll. To właśnie 
ona prowadzi kampanię „Daj 
włos!” i zachęca, żeby każdy, 
kto chce obciąć włosy, zrobił 
to w dobrym celu, przezna-
czając na peruki dla chorych 
w trakcie chemioterapii.
Z telewizji dowiedziała się 
o niej pani Emilia, mama 
Jeremiasza, która zachęci-
ła syna do udziału w akcji. 
Minimalna długość włosów, 
jakie można oddać na peruki 
to 25 cm, Jeremiasz ma już 
16 cm. 
- Na początku rozmowy 
z mamą pomyślałem, jak ja 
będę wyglądał, ale zgodzi-
łem się. Cieszę się, bo fajnie 
wyglądam, no i mogę pomóc 

chorej osobie. Nie wiem, do 
kogo trafią moje włosy, to nie 
jest jednak najważniejsze - 
podkreśla 11-latek.
Chłopak jest uczniem szkoły 
podstawowej w Skarszewach. 
W akcji Fundacji Rak’n’Roll 

wzięła również udział Wero-
nika Cherek, która także jest 
uczennicą PSP w Skarsze-
wach. Podczas ubiegłorocz-
nych wakacji postanowiła 
ściąć swoje piękne, długie 
blond włosy. Uznała, że trze-

ba je oddać dla chorych dzieci 
po chemioterapii, które swoje 
włosy straciły. W styczniu 
2017 roku Weronika otrzy-
mała podziękowanie z tejże 
fundacji.
Podczas ubiegłorocznych wa-
kacji swoje włosy dla potrze-
bujących ofiarowała również 
Zosia Urban z PSP w Skar-
szewach, a teraz otrzymała 
oficjalne podziękowanie. 
W salonie fryzjerskim była 
pierwszą, która miała aż tak 
długie włosy, ale co ciekawe 
już zapuszcza je dla kolej-
nych potrzebujących.
Aby móc pomóc, włosy mu-
szą mieć minimum 25 cm, 
Zosia oddała je o długości aż 
30 cm. Zarówno Rak’n’Roll, 
jak i WeGirls to sprawdzone 
fundacje, a listę gabinetów 
fryzjerskich współpracują-
cych z nimi mi można wy-
szukać w internecie. 
Sebastian Dadaczyński

Oddają włosy dla chorych dzieci 
SkarSZEWY | Dzieci pomagają dzieciom, a  wszystko to za sprawą akcji ofiarowania własnych włosów na rzecz 
chorych po chemioterapii, którzy często swoje bujne fryzury straciły. 

Poseł Jan Kilian wraz z mło-
dzieżą ze Stowarzyszenia 
Młodej Prawicy z Gdańska 
przekazał starogardzkim stra-
żakom kilkaset pluszaków, 
które w trudnych zdarzeniach 
losowych mają pocieszyć 
maluchy. Inicjatywa zapo-
czątkowana jesienią ubie-
głego roku pod nazwą „Daj 
misiaka dla dzieciaka” jest 
również przybliżeniem posta-

ci małej dziewczynki, Erwiny 
Barzychowskiej, która zosta-
ła dotkliwie poparzona pod-
czas obrony Poczty Polskiej 
w Gdańsku, we wrześniu 
1939 roku. 
Strażacy mają nadzieję, że 
przekazywane dzieciom 
w trakcie akcji ratowniczo-
gaśniczych pluszaki spełnią 
swoje zadanie i pozwolą im 
przetrwać trudne chwile. WA

Pluszaki dla poszkodowanych
Starogard gd. | Kilkaset pluszowych misi trafiło 
do starogardzkich strażaków. Mundurowi będą prze-
kazywać je najmłodszym uczestnikom wypadków dro-
gowych i innych trudnych zdarzeń losowych.
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Strażacy z posłem Janem Kilianem

Jeremiasz Jendryczka włosy zapuszcza już od dłuższego czasu
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Samorządowcy miasta, 
powiatu, gminy, dyrektorzy 
i prezesi różnych instytucji, 
przedsiębiorcy i dzienni-
karze wzięli udział w do-
rocznym spotkaniu nowo-
rocznym organizowanym 
przez władze Starogardu Gd. 

W Starogardzkim Centrum 
Kultury przybyli na uroczy-
stość goście zobaczyli, co 
samorząd miasta zrealizo-
wał w 2016 roku w zakresie 
kultury, sportu i samych in-
westycji, a do tych zaliczo-
no m.in. przebudowę ulicy 

Kościuszki, utworzenie 
placów zabaw i kompleksu 
sportowego przy ul. Harcer-
skiej. Prezydent Starogardu, 
Janusz Stankowiak i prze-
wodniczący Rady Miasta, 
Jarosław Czyżewski, przed-
stawili jednocześnie plany 

na najbliższe dwanaście 
miesięcy. A te są bardzo am-
bitne, bo jak zaznaczyli, po 
raz pierwszy w historii stoli-
cy Kociewia, budżet będzie 
wynosił ponad 200 mln zł, 
z czego aż 60 mln zł trafi na 
inwestycje.

Spotkanie noworoczne
Starogard gd. | To była doskonała okazja do tego, aby podsumować działania minionego roku, a zarazem przedstawić 

plany na najbliższe dwanaście miesięcy. Spotkanie noworoczne zorganizowane przez władze Starogardu zgromadziło wielu gości.

- Do najważniejszych zadań 
zaliczyć trzeba remont bu-
dynku dworca kolejowego, 
przebudowę Alei Wojska Pol-
skiego, modernizację parku 
miejskiego i terenów wzdłuż 
Wierzycy, rozpoczęcie prac 
przy rewitalizacji Rynku 
i dokończenie przebudowy 
ul. Kościuszki - mówili sa-
morządowcy, dziękując jed-
nocześnie za dobrą współpra-
cę przedstawicielom rządu, 
parlamentu, województwa 
i powiatu.
W spotkaniu uczestniczyli 
również: wiceminister in-
frastruktury i budownictwa, 
Kazimierz Smoliński, poseł 
Jan Kilian, senator Antoni 
Szymański, wicemarszałek 
województwa pomorskiego, 
Krzysztof Trawicki oraz czło-
nek zarządu powiatu staro-
gardzkiego, Patryk Gabriel. 
Nie zabrakło również przed-
stawicieli Starogardzkiego 
Klubu Biznesu - Związku 
Pracodawców na czele z jego 
prezesem Grzegorzem Bo-
rzeszkowskim. Wszyscy 
życzyli władzom miasta 
i osobom pracującym w ad-
ministracji dużo zdrowia oraz 
wytrwałości, by zrealizowali 
wszystkie tegoroczne plany. 
Dodajmy, że spotkanie nowo-
roczne uświetniły występy ar-
tystyczne, zarówno taneczne, 
jak i muzyczne. 
Sebastian Dadaczyński

kaLiSka | To była 
doskonała okazja do 
podsumowania ubiegło-
rocznych działań, a tak-
że omówienia planów na 
najbliższe dziesięć mie-
sięcy. 

W remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kali-
skach odbyło się spotkanie 
sprawozdawcze.

Z zebrania dowiedzieli-
śmy się, że OSP Kaliska 
zdecydowanie stawia na 
rozwój. W 2016 roku za-
kupiła m.in. torbę medycz-
ną, detektor prądu, mostek 
przejazdowy, linę ratow-
niczą na bębnie, zbiornik 
brezentowy, motopompę, 
a także węże wraz z su-
szarką.
To jednak nie koniec zaku-
pów. Największym ma być 
nowy samochód. Jego war-
tość to ponad 600 tys. zł, 
dlatego już teraz strażacy 
z Kalisk rozpoczynają dzia-
łania, aby zdobyć środki na 
powyższy cel. Co praw-
da mogą liczyć na spore 
wsparcie gminy w tym za-
kresie, ale będą próbowali 
zdobyć pieniądze od spon-
sorów, m.in. zaprzyjaźnio-
nych firm z terenu powiatu 
starogardzkiego. SD

Podsumowali 
miniony rok

Od lewej: wiceminister Kazimierz Smoliński, poseł Jan 
Kilian, senator Antoni Szymański i Elżbieta Pietrasiak 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
i Potrzebujących Wsparcia w Lalkowach. 
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Przestarzałe kotły i piece opa-
lane węglem lub koksem to je-
den z największych „trucicieli”. 
Często spalany jest w nich opał 
bardzo niskiej jakości, nierzad-
ko do kotłów trafiają niestety 
domowe odpady, w tym m.in. 
tworzywa sztuczne. A to powo-
duje, że do atmosfery wydzie-
lane są ogromne ilości pyłów, 
sadzy i trujących substancji. 

Ci, którzy zdecydują się na 
likwidację pieca czy kotła, 
a zamiast tego zainstalują roz-
wiązanie bardziej przyjazne 
środowisku kocioł opalany 
gazem, olejem opałowym lub 
na biomasę; podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 
pompa ciepła), mogą liczyć na 
dotację. 

Burmistrz Skarszew ogłosił 
niedawno nabór wniosków 
o przyznanie takiej dotacji. 
Ubiegać się o nią mogą wła-
ściciele budynków jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych 
(w których aktualnie użytko-
wane są piece i kotły węglowe). 

Nie podlegają dofinansowaniu 
zadania polegające na montażu 
kotłów opalanych biomasą, re-
alizowane w mieście.

W ramach realizacji projektu 
mieszkańcy gminy Skarszewy 
uzyskają dodatkowe dofinanso-
wanie z budżetu gminy, ale nie 
więcej niż 5% kosztów kwali-
fikowanych inwestycji. Reali-
zacja inwestycji musi nastąpić 
w terminie nieprzekraczalnym 
do 15 grudnia 2017 roku. Do 
konkursu mogą być zgłaszane 
tylko zadania nierozpoczęte, 
dla których zostanie wykona-
na dokumentacja fotograficzna 
stanu istniejącego.
Mieszkańcy gminy Skarsze-
wy zainteresowani udziałem 
w konkursie „Czyste powietrze 
Pomorza” edycja 2017, powin-
ni złożyć kompletny wniosek 
w Urzędzie Miejskim w Skar-
szewach, przy Placu gen. Józefa 
Hallera 18, wraz z niezbędnymi 
załącznikami, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 
kwietnia 2017 r. /raf/

Weź dotację 
i wymień stary piec
gM. SkarSZEWY | Nawet 10 tys. zł dopłaty może 
otrzymać właściciel budynku mieszkalnego, który zdecy-
duje się na wymianę starego kotła centralnego ogrzewania 
na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła. Po jeszcze wyż-
sze dopłaty mogą sięgnąć spółdzielnie czy wspólnoty miesz-
kaniowe. 

- Starania o zbudowanie 
sieci gazowej na terenie na-
szej gminy są na jak najlep-
szej drodze – mówi Jacek 
Pauli, burmistrz Skarszew. - 
To szansa na lepsze warunki 
życia dla naszych mieszkań-
ców, jak i na rozwój naszych 
przedsiębiorstw. 

List intencyjny, oprócz bur-
mistrza, podpisali także Bar-
bara Koba, dyrektor oddzia-
łu Zakładu Gazowniczego 
w Gdańsku i Piotr Lampar-
ski, zastępca dyrektora od-
działu ds. technicznych. Do-
kument sporządzony został 
w związku z planowanym 

Zbudują sieć gazową
gM. SkarSZEWY | To kolejny, bardzo ważny krok 
w kierunku budowy sieci gazu ziemnego w gminie Skarsze-
wy - burmistrz podpisał list intencyjny w tej sprawie. 

- Zmodernizowanych zosta-
nie aż 1243 punktów oświe-
tlenia ulicznego w ciągach 
komunikacyjnych i ogólno-
dostępnych przestrzeniach 
publicznych na terenie miasta 
i gminy Skarszewy – wyjaśnia-
ją urzędnicy. - Na ten cel udało 
się pozyskać ponad 1 mln 850 
tys. zł w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Dofinansowanie 
jest wysokie, ponieważ wynosi 
aż 85 proc. całkowitych kosz-
tów, które pochłonie ta inwe-
stycja. 
Zakres modernizacji zakłada 
m.in. wymianę obecnych ener-
gochłonnych i nieefektywnych 

opraw sodowych na oprawy 
wykonane w technologii LED, 
zapewniające niski pobór ener-
gii elektrycznej, emitujące 
oświetlenie bliższe naturalne-
mu, święcące światłem rozpro-
szonym, nieoślepiające użyt-
kowników. Inwestycja będzie 
miała duże znaczenie proeko-
logiczne, ponieważ znaczne 
zmniejszenie zapotrzebowania 
energetycznego oznacza re-
dukcję emisji równoważnika 
CO2 aż o 164,45 ton rocznie. 
Efektem projektu będzie także 
podniesienie standardu miasta 
i gminy Skarszewy, wzrost 
bezpieczeństwa, jak również 
ujednolicenie systemów oświe-
tlenia.  /raf/

2 mln zł na oświetlenie ulic
gM. SkarSZEWY | Oszczędne, ekologiczne i nowocze-
sne – takie będzie nowe oświetlenie ulic w gminie Skarsze-
wy. Gmina pozyskała właśnie prawie 2 mln zł na wymianę 
lamp starego typu na nowoczesne, ledowe.

przez Polską Spółkę 
Gazownictwa rozwo-
jem sieci gazowej. Sta-
nowi on m.in. podstawę 
do prac projektowych 
przez PSG we współ-
pracy z gminą, których 
celem jest realizacja in-
westycji przez PSG. 

Projekt sieci gazowej 
dla gminy ma być go-
towy już w przyszłym 
roku. Gmina ze swej 
strony zamierza wspie-
rać spółkę w jej dzia-

łaniach, m. in. poprzez 
usprawnienie wydawa-
nia decyzji administra-
cyjnych na umieszcze-
nie sieci i współpracę 
w ramach przygotowań 
projektowych. Ma być 
też opracowana szcze-
gółowa analiza poten-
cjalnych odbiorców 
gazu ziemnego, co z ko-
lei ma się przyczynić do 
przyspieszenia rozwoju 
sieci na terenie gminy. 
/raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPrZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

SPrZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SPrZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StArSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

jEStEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MotorYZaCJa

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut kasacja pomoc drogowa 
auto części Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

EdukaCJa

LEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PraCa

DAM PRACĘ

USŁUGI

USŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

USŁUGi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

ProfESjoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KotŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

toWarZYSkiE

WDoWA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 
237 164

SZUKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213 Sopot

RÓŻNE

SPrZEDAm drewno kominkowe 
i opalowe, tel. 500 640 327

PrASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz.4.500 zł, tel.506 250 477

SiANo, słoma w  balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu. Możliwość 

transportu, tel. 506 250 477

DrEWNo opalowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477
DrEWNo do co i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

SPrZEDAm segment 3 częściowy 
w tym witryna dąb 3x. Dąb, cena 350 
zł, tel. 510 501 955

DrEWNo opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane,ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

rEGAŁ metalowy po wypieku z pie-
ca, tel. 694 642 709 

BLAchy, stal do wypieku 40x60, tel. 
694 642 709

mAtA dla dziecka do leżenia i przewi-

jania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

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

SPrZEDAm ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

SPrZEDAm mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

KUPię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 

WyśLij mmSa!
EXP.roZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPrZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPrZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPrZEDAm rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPrZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPrZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034
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Na przełomie stycznia i lu-
tego Polpharma wyrównała 
najdłuższą w tym sezonie 
serię zwycięstw, pokonując 
Asseco Gdynia, Turów Zgo-
rzelec i Start Lublin. Szcze-
gólnie dramatyczny był mecz 
z zawodnikami ze Zgorzelca. 
Pierwsze dwie partie zakoń-
czyły się wynikami remiso-
wymi, dopiero świetna dys-
pozycja Polpharmy w trzeciej 
partii pozwoliła zyskać prze-
wagę, której już Turów nie 
był w stanie odrobić. Trzecia 
wygrana z rzędu przysporzy-
ła znacznie mniej nerwów 
kibicom – pierwsza partia 
zakończyła się dwupunktową 
wygraną Startu Lublin, ale 
kolejne trzy kwarty zdecydo-
wanie wygrały Kociewskie 
Diabły.

Dobrą passę przerwała 
w Starogardzie Stal Ostrów 
Wielkopolski, wygrywa-
jąc zaledwie jednym punk-
tem po tym, jak Polpharma 
w ostatniej kwarcie rzuciła 
się w szaleńczą pogoń i nie-
malże zniwelowała stratę 11 
punktów, jaką miała po trzech 
częściach gry. Minimalną po-
rażkę starogardzcy koszyka-
rze szybko mogli zapomnieć, 
bo w kolejnym meczu zde-
cydowanie (77:62) pokonali 

Siarkę Tarnobrzeg. Podobnie 
jak w meczu ze Startem Lu-
blin przegrali tylko pierw-
szą kwartę i też ostatecznie 
zwyciężyli różnicą piętnastu 
oczek.

Faworytem meczu Rosa 
Radom – Polpharma byli 
ci pierwsi, ale Kociewskie 
Diabły nie złożyły broni do 
końca meczu. Podopieczni 
Mindaugasa Budzinauskasa 
wygrali pierwszą kwartę, ale 
problemy zaczęły się w dru-
giej części meczu – wtedy 
to na 2 punkty Polpharmy 
gospodarze rzucili 13 oczek 
i wyszli na prowadzenie. 
Koszykarze ze Starogardu 
zaczęli gonić wynik jesz-
cze w drugiej kwarcie, ale 
ostatecznie pierwszą poło-
wę spotkania Rosa wygrała 
sześcioma punktami. Potem 
Rosa powiększyła przewagę, 
a Polpharma odrabianie strat 
zaczęła dopiero w ostatniej 
części meczu i zabrakło jej 
czasu, by dogonić rywali. Nie 
pomogła nawet dobra forma 
Urosa Mirkovicia, który zdo-
był 15 punktów i zaliczył 4 
zbiórki.

Ogólnie rzecz biorąc forma 
starogardzian nie jest więc 
najgorsza, ale o zwycięstwo 

w najbliższym meczu bę-
dzie trudno – do Starogardu 
przyjeżdża lider, Polski Cu-
kier Toruń. Podopieczni Jac-
ka Winnickiego w ostatnim 
czasie wydają się jednak być 
rywalem do pokonania. Po 
świetnym początku rozgry-
wek (13 zwycięstw!) dopiero 

8. stycznia w Zielonej Górze 
odnieśli pierwszą porażkę 
i... od tego czasu częściej 
przegrywają niż wygrywają. 
Dzisiaj ich licznik porażek 
zatrzymany jest na sześciu, 
a w ubiegły weekend nawet 
nie drgnął, bo Polski Cukier 
w imponującym stylu poko-

nał Siarkę Tarnobrzeg, rzu-
cając aż 111 punktów. Żaden 
zespół w tym sezonie nie rzu-
cił więcej.

Przed Kociewskimi Diabłami 
trudny egzamin na początek 
marcowych zmagań. Po spo-
tkaniu z liderem Polpharma 

pojedzie 11. marca do So-
potu zmierzyć się z Treflem, 
a cztery dni później w Zielo-
nej Górze zagra ze Stelme-
tem w Zielonej Górze. Sezon 
wchodzi w decydującą fazę i  
każda wygrana jest na wagę 
gry w play-offach. 
Krzysztof Grajkowski

Po dobrym lutym czas na jeszcze lepszy marzec
koSZYkóWka | Polpharma Starogard Gdański uległa w ubiegły weekend Rosie w Radomiu 60:67 i bilans Kociewskich Diabłów po 22 kolejkach to 11 zwycięstw i 11 porażek. Mimo 
ostatniej przegranej podopieczni Mindaugasa Budzinauskasa luty mogą zaliczyć do udanych, a pierwsza ósemka cały czas jest dla nich realnym celem.

Imprezę swoim patrona-
tem objął Prezydent Mia-
sta Tczewa, zaś organizacji 
podjął się Krystian Cieśnik. 
Podczas ponad trzech go-
dzin bokserskiego spekta-
klu rywalizowali zawodnicy 
w różnych wagach, pięścia-
rze ze Starogardu także 
mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności. W wa-
dze 52 kg Igor Eggert spo-
tkał się z Maciejem Kotlęga 
Boxing Chojnice. Przemy-
sław Dybowski w wadze 60 
kg rywalizował z Karolem 
Barczewskim. W tej samej 
kategorii Łukasz Bobrzyński 
dobrze wypadł w pojedynku 
z Bartoszem Szczęsnym. 
W wadze 75 kg Jakub Ko-
tlewski nabawił się kontuzji 
kolana w trzeciej rundzie 
i walka z Patrykiem Wal-
czakiem została przerwana. 
W wadze 64 kg Andrey Za-
kora po wyrównanym star-
ciu decyzją sędziów uległ 
na punkty Kacprowi Demb-
kowi z Wisły Tczew.

Bokserzy z Polmetu 
walczyli w Tczewie

Wcześniej do drużyny 
dołączyli: Sebastian Pa-
cek, 20-letni napastnik 
oraz Maksym Adamenko, 
26-letni ukraiński obrońca. 
Kolejny nabytek KPS, Szy-
mon Rosochacki okres ju-
niorski spędził w drużynie 
Górnika Zabrze, w ostat-
nich latach grał w druży-
nie MKS Myszków, któ-
ry rywalizuje w IV lidze 
w grupie śląskiej. Z klubu 
odszedł natomiast Paweł 
Arndt, który w biało-zie-
lono-białych barwach grał 
przez półtora roku.

Nowy twarze w Starogardzie
PIŁKA NOŻNA | Piłkarzem KPS został Szymon Rosochacki. Ten 22-letni napastnik to 
kolejny gracz, który zasilił szeregi czwartoligowca. 

Starogardzki klub był reprezento-
wany przez dwa zespoły – biały oraz 
zielony. Całą rywalizację wygrał ten 
drugi, a biali zakończyli rywalizację 
na czwartym miejscu. Najlepszym 
zawodnikiem wybrano Mateusza Ro-
manowskiego z KPS-u, najlepszym 
bramkarzem został uznany jego kole-
ga z drużyny, Wiktor Tiedtke, a kró-
lem strzelców został Mariusz Dec 
z Huraganu Morąg.

KPS najlepszy w roczniku 2000/2001
PIŁKA NOŻNA | Siódmy z kolei turniej KP Starogard Cup 2017 zakończył się wygraną gospodarzy.

bokS | Na Gali Thunder Fighting Championship widzowie obejrzeli 8 walk bokserskich 
oraz 3 w formule K1. Swoje pojedynki stoczyli pięściarze z Beniaminka Polmetu Starogard.
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