
EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

express
powiatu StaRoGaRDZKiEGoWtorek, 28 marca 2017 r.              

Nr 3 (11) NAKŁAD 10 000 EGZ.

ogłoszenia str.  15

LEPSZY DOJAZD 
DO TRÓJMIASTA

ZAATAKOWAŁ
NOŻEM!

LORTIE DOLuM
SANDRE M

Rozpoczną się prze-
budowy dwóch dróg 
wojewódzkich - nr 222 
na odcinku Starogard 
Gd.-Gdańsk oraz po-
między Godziszewem 
a Stanisławiem.

Dwie osoby zosta-
ły poszkodowane 

podczas bójki, jaka 
rozegrała się w Staro-
gardzie Gd. Z ranami 

ciętymi trafiły do 
szpitala.

Zwierzę 
nie jest zabawką

ROZMOWA 
Z AleksAndrą 

PAwlAk, 
kieROWnikieM SchROniSkA 

DlA beZDOMnych ZWięRZąt 
W StAROGARDZie GD. 

pROWADZOnyM pRZeZ 
OtOZ AniMAlS.
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gst24pl
Bądź 
na bieżąco!

WIĘCEJ:
gst24@expressy.pl

Udany miesiąc w wy-
konaniu polpharmy. 
koszykarze ze Starogar-
du przegrali tylko raz – 
z liderem, a oprócz tego 
trzykrotnie wygrali.
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PRZESYŁAJcIE NAM 
SWOJE ZDJęcIA!
Najciekawsze opublikujemy 
na łamach naszej gazety :)

E - m a I l :  G s T 2 4 @ e x P r e s s y. P l

FOTOGALERIA

Wiosna...

Na fotografii fragmenty starogardzkiego młynu wodnego. 
O historycznym obiekcie mówiono już w 1283 r. Zabytek był 
zapewne częścią dóbr książęcych (joannickich). W 1305 r. 
młyn ten przeszedł w ręce Krzyżaków.

W połowie XV w. miał on 4 koła napędowe, w tym 3, które 
mełły mąkę i jedno koło wytwarzające słód. młyn zasłynął na-
wet w Gdańsku z produkcji bardzo dobrej mąki. Przy obiekcie 
stał tartak. Po powrocie Starogardu do Polski młyn należał 
do starosty starogardzkiego. W maju 2013 roku spalił się. Na 
dzień dzisiejszy jest do rozbiórki. Obiekt zabezpieczono przed 
zawaleniem. Wstęp na jego teren jest zabroniony. (MG)

Zachęcamy do współpracy i przesyłania różnych 
ciekawostek na facebook’a: gst24.pl. 
Z chęcią umieścimy, zabytki z Waszej okolicy.

MŁYN W
OD

NY

Znany starogardzki satyryk i kaba-
reciarz, świetny wokalista, parodysta, 
tekściarz i konferansjer Henryk Sadowski 
obchodził 45. lecie swojej pracy arty-
stycznej. Z tej okazji w kinie ,,Sokół” 
w stolicy Kociewia zorganizowano 
koncert jubileuszowy (zagrały zespoły 

New Band, Familia HP), na który 
przebyło wielu mieszkańców, 
przyjaciół, sąsiadów pana Henryka. 
Nie zabrakło również oficjeli, którzy 
na sam koniec imprezy pogratulo-
wali artyście tylu lat na scenie i złożyli 
życzenia, by dalej zabawiał Kociewiaków!

Jubileusz sadowskiego

Scena Riviera oraz Państwowy 
Teatr lalki „Tęcza” ze Słupska za-
praszają na spektakl „Tęczowy 
Zajączek. Zabawa wielkanocna”. 
Przedstawienie odbędzie się 

w niedzielę, 26 marca, o godzinie 
12.00 w Centrum Riviera w Gdyni.

„Tęczowy Zajączek” to wesołe 
przedstawienie, które wciąga- j ą c 

dzieci do wspólnej zabawy, w ciekawy 
sposób odkrywa przed nimi zwyczaje 

związane z powitaniem wiosny oraz  
przygotowaniami do świąt wielka-
nocnych.

„Zbliżają się święta wielkanocne, czas 
się szykować! ale czy marzanna potrafi 
już pływać? Czy mamy listę sprawun-
ków do koszyczka? Czy Pisanka ma od-
powiedni make-up? I gdzie się podział 
Zajączek? Na te i na wiele innych pytań 
odpowie Teatr Tęcza w interaktywnej, 

wesołej zabawie” - tak o przedstawieniu 
opowiadają sami autorzy.

Udział w spektaklu jest bezpłatny. a po przed-
stawieniu na dzieci czeka moc niespodzianek 
przygotowanych przez Fun   
Park oraz Słodki Towar.

Interaktywny spektakl

Wyróżniają się nie tylko 
tym, że grają dobrą muzy-
kę rockowo-metalową, ale 
także wyjątkową nazwą. 
mowa o zespole „Banderola” 
z Kociewia. Tworzy go grupa 
młodych. Teraz chcą wydać 
płytę.

 W obecnym składzie kape-
la działa od 2015 roku, gra 
oraz tworzy własne utwory, 
co sprawia, że jest oryginal-
ną marką. Do tej pory grała 
koncerty na terenie całej Pol-
ski, m.in. w Gdańsku, Łebie, 
Bydgoszczy, Iławie i oczywi-
ście na Kociewiu - Tczewie 
i Starogardzie Gdańskim. 

Banderola w polskim tłuma-
czeniu to prostokątna, pa-
pierowa opaska naklejana 
na opakowanie, świadcząca 
o tym, że towar jest orygi-
nalny i nienaruszony. Jak 
podkreślają artyści, tworze-
nie utworów daje im wielką 
przyjemność, nie ogranicza 
ich kompletnie nic. Ogrom-
ną satysfakcje sprawia im, 
że tworzona przez nich 
muzyka przypada do gustu 
fanom rocka. a co dzieje się 
na scenie? Czują wielką po-
zytywną energię, którą prze-
kazują w stronę publiczno-
ści . Dzięki temu wiedzą, że 

to co robią, po prostu ma 
sens. W skład zespołu wcho-
dzą: Grzegorz Wencki - wo-
kal, Sebastian Depta - gitara, 
Dariusz Staniewski - gitara, 
Jacek Staniewski - bas oraz 
Krzysztof Hinca - perkusja. 
Razem tworzą 5-osobowy 
zespół, który zdobywa coraz 
większą rzeszę fanów. Ban-
derola grała między innymi 
przed: acid Drinkers (jedną 
z najlepszych kapel meta-
lowych w Polsce), SIQ oraz 
Daab. artyści przy tworze-
niu własnej muzyki inspirują 
się na: Dream Theater, acid 
Drinkers, meshuggah, Deca-

pitated, animals as leaders, 
led Zeppelin, Red Hot Chili 
Peppers, Chon, metalli-
ca oraz Kat. W roku obec-
nym zespół zagra na kilku 
imprezach plenerowych. 
Najbliższy już pod koniec 
kwietnia. Więcej informacji 
na temat koncertów można 
uzyskać na profilu portalu 
społecznościowego - Face-
book. Wystarczy wpisać ,,@
Banderola”. Warto dodać, że 
w planach zespołu jest także 
wydanie płyty. Kiedy będzie 
można ją zakupić? Na razie 
musimy się uzbroić w cier-
pliwość. MG

KuLTuRA | nA cO DZień MOżeMy ich pOSłUchAć nA Różnych kOnceRtAch 
i iMpReZAch pleneROWych.

Chcą wydać płytę

fo
t. 

m
at

eu
sz

 G
la

ne
rt

fo
t. 

m
at

eu
sz

 G
la

ne
rt

sPoTkAnIe Z wIcemArsZAłkIem 
rysZArdem ŚwIlskIm odbyło 
sIę w sTArosTwIe PowIATowym 
w sTAroGArdZIe Gd.
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Teraz łatwiej będzie kupić 
jej nowy wózek inwalidzki 
i korzystać z rehabilitacji. 
Pieniądze - 4100 zł - na ten 
cel podarował dziewczynce 
michał Chajewski. Właści-
ciel miejscowego Browaru 
Kociewskiego oddał jej pie-
niądze uzyskane z Nagrody 
Prezydenta miasta - Wierzy-
czanki 2016 - którą w kate-
gorii gospodarka otrzymała 
jego firma.  

- Zupełnie nie spodziewa-
liśmy się, że Wierzyczanka 
2016 trafi akurat w nasze 
ręce. Tym bardziej nie prze-
widzieliśmy jakiejkolwiek 
nagrody pieniężnej. Kiedy 
ją dostaliśmy, od razu wie-
dzieliśmy, że pieniądze po-
winny trafić do osoby, która 
bardziej ich potrzebuje - po-
wiedział michał Chajewski 
i wręczył Edytce czek.

Dziewczynka cierpi na 
rozszczep kręgosłupa, który 
spowodował u niej paraliż 
obu nóg, więc porusza się 
tylko na wózku inwalidzkim. 
ma także niewydolność pę-
cherza, co wymaga cewni-
kowania pięć razy na dobę. 
Wychowuje ją tylko mama, 

która ma niezwykłą siłę, de-
terminację i ogromną wolę 
walki o zdrowie córki, a jed-
nocześnie wielką skromność 
i pokorę wobec życia. 
Wszystkie te cechy bez wąt-
pienia Edytka po niej odzie-
dziczyła.

Od drugiego miesiąca ży-
cia dziewczynka poddawana 
jest ciągłej rehabilitacji. Spe-
cjalistyczny dwutygodnio-
wy turnus kosztuje około 5 
tys. zł. Pieniądze ofiarowane 
przez michała Chajewskiego 
bardzo się więc przydadzą.

 Przekazanie czeku nie mo-
gło odbyć się w innym miej-
scu niż Browar Kociewski. 
- Jedyne, czego oczekujemy 
od ciebie w zamian, to żebyś 
jak najczęściej nas tutaj od-
wiedzała i zawsze pojawiała 
się z tak pięknym uśmie-
chem na twarzy jak dzisiaj 
- mówił wzruszony michał 
Chajewski.

Dzięki takim gestom na-
groda prezydenta miasta 
nabiera nowego wymiaru 
i sięga dalej. Śmiało można 
powiedzieć, że Wierzyczan-
ka pozwala wierzyć w ludzi 
i ich dobre serca. SD

Wielki gest Michała 
chajewskiego
STAROGARD GD. | eDytkA SchRODeR Ze StARO-
GARDU GDAńSkieGO cieRpi nA ROZSZcZep kRę-
GOSłUpA ORAZ nieWyDOlnOść pęcheRZA. 

Ryszard Świlski przedstawił 
w starostwie plany na naj-
bliższe lata. Które trasy zo-
staną objęte modernizacją? 

 W naszym regionie jest 
1729 km dróg wojewódz-
kich, w tym 133 km na tere-
nie powiatu starogardzkiego. 
Spora część tych kilometrów 
będzie należycie odnowio-
na. Jak zaznaczył wicemar-
szałek, Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku jest 
przed podpisaniem umowy 
z wykonawcą na przebudo-
wę drogi nr 222 z Gdańska 

do Starogardu. Pochłonie 
ona 86 mln zł. W przypadku 
przebudowy drogi nr 224 na 
odcinku Stanisławie - Godzi-
szewo umowa z wykonawcą 
jest już podpisana, a koszt 
prac wyniesie 34 mln zł.

 Tymczasem powoli do-
biega końca modernizacja 
drogi wojewódzkiej łączącej 
Starogard Gdański z Pelpli-
nem. Na całej długości jest 
już położony nowy asfalt. 

Podczas spotkania nie za-
brakło jednak pytań doty-
czących innych dróg. Wójt 

Zblewa artur Herold pytał 
o plany remontu trasy nr 
214 przebiegającej przez tę 
miejscowość, zaś wójta lu-
bichowa Sławomira Bieliń-
skiego interesowała budo-
wa obwodnicy Zelgoszczy. 
W odpowiedzi przedsta-
wiciele ZDW wyjaśnili, że 
na razie nie jest brana pod 
uwagę przebudowa drogi nr 
214 w kierunku Kościerzyny, 
a w przypadku obwodnicy 
Zelgoszczy nie ma jeszcze 
koncepcji. Na ten cel nie 
było środków, ale jak pod-

kreślili, nikt nie wycofuje się 
z tej inwestycji.

 Samorządowcy pytali rów-
nież o budowy chodników 
i ścieżek rowerowych. Wi-
cemarszałek zaznaczył, że 
samorząd województwa po-
morskiego stara się jak może 
realizować zadania, ale nie 
sposób zrobić wszystkich 
na terenie całego regionu. 
Przedstawiciele ZDW zazna-
czyli również, że wraz z na-
dejściem wiosny, rozpoczną 
bieżące naprawy dróg.  

SD

Lepsze drogi wojewódzkie
STAROGARD GD. | cZekAJą nAS pRZebUDOWy DRóG WOJeWóDZkich - tAki WniOSek 
płynie Ze SpOtkAniA nASZych SAMORZąDOWcóW Z WiceMARSZAłkieM pOMORSkiM.

Samorządowcy pytali rów-
nież o budowy chodników 
i ścieżek rowerowych. Wice-
marszałek zaznaczył, że sa-
morząd województwa po-
morskiego stara się jak może 
realizować zadania, ale nie 
sposób zrobić wszystkich na 
terenie całego regionu.

Konie od wieków 
były, są i będą 

oczkiem w gło-
wie hodowców, 

przedsiębiorców 
czy ludzi show-

biznesu. 

O tym, jak są to piękne 
zwierzęta, mogli się 

przekonać przybyli do 
gminy Skarszewy. Za 
nami XV Pokaz Ogie-

rów przed sezonem 
kopulacyjnym 2017 

zorganizowany przez 
Pomorski Związek Ho-

dowców Koni w mal-
borku i Zespół Szkół 

Rolniczych w Centrum 
Kształcenia Praktyczne-

go Bolesławowie. Jak co 
roku, impreza cieszyła 

się sporym zaintereso-
waniem, i to nie tylko 

osób bezpośrednio 
związanych z tą branżą. 

Do Bolesławowa przy-
jechały całe rodziny, by 

wraz z dziećmi zobaczyć 
wszystko to, co przygo-

towali organizatorzy. 
Polecamy fotorelację! 

Za nami XV pokaz Ogierów w bolesławowie
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W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesię-
ciu członków tej organizacji. Na początku 
wszyscy uczcili minutą ciszy pamięci zmar-
łego kolegi Henryka Jasnocha.

Kolejno rozpoczęło się wręczanie 
odznaczeń. Srebrną Odznakę 
,,Zasłużony dla edukacji 
w Rzemiośle” za pracę 
w komisjach egzami-
nacyjnych otrzymali 
marian Panek, Ry-
szard Ossowski, 
mirosław Paw-
lisch, zaś Złotą 
Odznakę Stefan 
Brandt.

Srebrną Od-
znaką ,,Rzemio-
sło - za Zasługi” 
Izby Rzemieślni-
czej odznaczono 
Piotra Kropidłow-
skiego i mirosława 
Kiedrowskiego, zaś 
Złotą Odznaką andrzeja 
Bartwickiego, Zdzisława ad-
rycha, Edmunda Herolda i miro-
sława Pawlisch.

Srebrny medal im. Jana Kilińskiego ,,Za 
zasługi dla Rzemiosła Polskiego” otrzymali 
Janusz Gleba, andrzej Wałdoch, Piotr lin-
denau, Złoty marian Panek, a Platynowy 
Włodzimierz Szarafin i Ryszard Stobba.

Kolejnymi punktami spotkania było pod-
sumowanie działań, m.in. poruszanych 
przez cech problemów, spraw, ale także in-
westycji. Te dotyczyły m.in. unowocześnia-

nia siedziby tej organizacji. Podziękowa-
no członkom cechu za wsparcie 

w tym zakresie.
Najważniejszym punk-
tem były wybory. Star-

szym cechu na kolej-
ną 4-letnią kadencję 
został wybrany Zbi-
gniew Świadek. Za 
jego kandydaturą 
głosowali wszy-
scy (41) obec-
ni członkowie. 
- Dziękuję za to 
zaufanie. To już 20 
lat, odkąd działam 

w cechu. Jednym 
z najważniejszych 

celów jest zaangażo-
wanie młodych do dzia-

łania. Na to będę stawiał 
- powiedział Świadek.

Przewodniczącym komisji rewi-
zyjnej został andrzej Bartwicki, a przewod-
niczącym sądu cechowego Stefan Brandt. 
Do zarządu cechu dostali się: Jerzy Kowal-
ski, Tadeusz molin, Jerzy Suchomski, leszek 
meller, Joanna Ramusiak i mirosław Czerski. 
SD

Świadek ponownie szefem cechu
STAROGARD GD. |  pODSUMOWAnie DZiAłAń, OMóWienie plAnóW, A tAk-
że WybORy nOWeGO ZARZąDU - tAk WyGląDAłO ZebRAnie SpRAWOZDAW-
cZO - WybORcZe cechU RZeMiOSł Różnych W StAROGARDZie GDAńSkiM, 
któRe DOtycZyłO lAt 2013-2017.

Była to doskonała okazja, 
by zapoznać się z ciekawy-
mi ofertami szkół ponad-
gimnazjalnych, kształcą-
cych w różnych zawodach, 
jak i porozmawiać z samy-
mi przedstawicielami firm. 
Przedsięwzięcie odbyło się 
w dwóch odsłonach. W hali 
prezentowały się szkoły. 
Kucharze serwowali sma-
kołyki, a osoby związane 
z branżą medialną zapra-
szały na sesję zdjęciową 
do specjalnie przygotowa-
nego studia! Sporym zain-
teresowaniem cieszyły się 
również... zwierzęta.

Z kolei w salach lekcyj-
nych na uczniów czeka-
li przedsiębiorcy. Dzięki 
przedstawicielom Staro-
gardzkiego Klubu Bizne-
su - Związku Pracodaw-
ców oraz Cechu Rzemiosł 
Różnych młodzież mogła 
lepiej poznać poszczegól-
ne branże. W organizację 
zaangażowali się m.in. wi-
ceprezesi SKB - ZP Elżbieta 
Rembiasz, Jerzy Suchom-
ski, członek zarządu SKB 

Podwójne Targi za nami
STAROGARD GD. | W pRZeDSięWZięciU ZORGAniZOWAnyM W StAROGARDZkiM ,,ekOnOMikU” pRZeZ tę SZkOłę, StAROStWO pOWiA-
tOWe i ORGAniZAcJe SkUpiAJące pRZeDSiębiORcóW, WZięłO UDZiAł pOnAD 1200 GiMnAZJAliStóW. 

- ZP mirosław Stosik i szef 
cechu Zbigniew Świadek. 
Tegoroczne targi odbywały 
się pod hasłem ,,Wybieramy 
przyszłość zawodową”.

Organizatorzy mają na-
dzieję, że absolwenci gim-
nazjów wybiorą taką wła-
śnie ścieżkę, a tym samym 
zdobędą cenny na dzisiej-

szym rynku fach. Niemniej 
wśród przedsiębiorców 
pojawiły się też krytyczne 
uwagi, że nauczyciele wraz 
z gimnazjalistami ze staro-

gardzkich szkół wychodzili 
sporo przed zakończeniem 
targów, w ogóle nie zapo-
znając się z doradztwem 
zawodowym oferowanym 

przez firmy. mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie 
z tym lepiej, i nie pójdą na 
wagary, jak było to teraz...

SD

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
po

w
ia

to
w

e 
w

 S
ta

ro
ga

rd
zi

e 

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
po

w
ia

to
w

e 
w

 S
ta

ro
ga

rd
zi

e 
REKlama                                          53/2017/Rl



5|metropolia.info/aktualności Wtorek, 28 marca 2017

W spotkaniu wzięli udział 
m.in. studenci uczelni oraz 
mieszkańcy powiatu staro-
gardzkiego. Wszyscy zgro-
madzili się, aby wysłuchać 
prelekcji z ust takich osób, 
jak: dr Wandy Kustrzeby, 
prezesa Stowarzyszenia 
„Crede Femina”, dr andrzeja 
C. leszczyńskiego - filozo-

fa, dr Romana Nieczypow-
skiego - historyka sztuki, dr 
Ireny Bukowskiej - filozofa 
i pedagoga oraz dr Ireny Za-
kidalskiej - socjologa.

Wyżej wymienieni prele-
genci poruszyli tematy zwią-
zane z płcią piękną. Przed-
stawiono jaką wartością 
dzisiaj jest miłość, ukazano 

postać kobiety jako ,,cu-
downy obiekt pożądania”. 
Oprócz tego rozmawiano 
o współczesnych formach 
życia intymnego oraz o mi-
łości w refleksji niektórych 
filozofów.

Rozdano także ulotki do-
tyczące dbania o zdrowie 
kobiet. Na materiałach moż-

na było znaleźć m.in. infor-
macje kontaktowe miejsc, 
gdzie można wykonać dar-
mowe badania mammogra-
ficzne.

Organizatorem wydarzenia 
była Pomorska Szkoła Wyż-
sza w Starogardzie Gdań-
skim oraz Stowarzyszenie 
„Crede Femina”. (MG)

Miłość jest kobietą
STAROGARD GD. | W AUli pOMORSkieJ SZkOły WyżSZeJ W StAROGARDZie GDAńSkiM 
ZORGAniZOWAnO kOnfeRencJę pn. ,,MiłOść JeSt kObietą”.
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 I edycja Holzbau Forum 
Polska, która odbyła się 
w Warszawie swym pozy-
tywnym wydźwiękiem prze-
szła oczekiwania zarówno 
organizatorów, 25 wystaw-
ców, jak i 230 uczestników, 
wśród których byli również 
członkowie wspomnianego 
stowarzyszenia, w tym jego 
prezes Iwona Grajewska.

 
Doskonałą atmosferę 

rozmów biznesowych, na-
wiązywania kontaktów 
i wymiany doświadczeń 
stworzyło nie tylko miejsce 
- elegancki Warsaw Plaza 
Hotel, ale przede wszystkim 
doskonali prelegenci, któ-
rzy pokazali, że nowocze-
sne drewno jest surowcem 
przyszłości. Dominować 
będą inżynieryjne materiały 

drzewne o udoskonalonych 
właściwościach, które już 
dziś pozwalają architektom 
(takim jak prof. Kaufman) 
czy konstruktorom (jak prof. 
Blumer) tworzyć zachwyca-
jące kreacje architektonicz-
ne. 

 
Ich prezentacja otwiera-

jąca sesję Holzbau Forum, 
w której swoim doświad-
czeniem dzieliło się łącznie 
17 prelegentów, wzbudziła 
ogromne zainteresowanie 
także przedstawicieli świata 
polityki obecnych na sali. 
Wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Kazimierz 
Smoliński, odpowiedzialny 
za rozwój programu miesz-
kanie plus był pod wraże-
niem piękna i parametrów 
uzyskanych w wielopiętro-

Targi Holzbau Forum Polska
NAJNOWSZE INFORMAcJE | StOWARZySZenie centRUM DReWnA W cZARneJ WODZie OD pOcZątkU kibicOWAłO inicJAtyWie OR-
GAniZAcJi W pOlSce ZnAneJ nA śWiecie fORMUły SpOtkAń bRAnży kOnStRUkcJi DReWniAnych.

wych, wielomieszkaniowych 
budowlach zrealizowanych 
w Szwajcarii czy Kanadzie. 
Czy Polska również jest go-

towa na drogę, którą te kra-
je przeszły w kierunku sza-
cunku dla drewna? minister 
uważa, że prawo wymaga 

zmian i to jest rola, której 
chce się podjąć, ale zmian 
wymaga też edukacja na 
przykład inżynierów, których 

trzeba przekonać do tego, 
że współczesne drewno ma 
świetne parametry jako bu-
dulec bezpieczny.
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Interesuje Cię budownic-
two energooszczędne? Zgłoś 
swoją pracę dyplomową

czas i praca włożona w po-
znanie technologii STEIcO 
mogą przynieść wymierne 
korzyści, o czym przekona-
ły się laureatki pierwszej 
edycji konkursu. Kto w tym 
roku zdecyduje się zmie-
rzyć z tematyką budownic-
twa energooszczędnego 
w swojej pracy dyplomo-
wej i zdobyć cenne nagrody 
pieniężne?

Konkurs na najlepszą pra-
cę dyplomową podejmują-
cą tematykę budownictwa 
energooszczędnego, w której 
uwzględnione zostały tech-
nologie oferowane przez STE-
ICO skierowany jest do absol-
wentów szkół wyższych. Dla 
zwycięzcy konkursu przewi-
dziano nagrodę w wysokości 
3 tys. złotych, natomiast dla 
laureatów drugiego i trzecie-
go miejsca odpowiednio: 2 i 1 
tys. złotych.

- motywacją do wzięcia 
udziału w naszym konkursie 
jest możliwość zdobycia na-
gród pieniężnych, ale może to 
być również pierwszy poważ-
ny krok do ukierunkowania 
zainteresowań zawodowych 
- mówi Waldemar motyka, 
wiceprezes zarządu firmy 
STEICO CEE. - Energooszczęd-
ne budownictwo oparte na 
nowoczesnych technolo-
giach i ekologicznych mate-
riałach drewnopochodnych 
to kierunek wytyczony przez 
Unię Europejską. To standar-
dy, do których powinni dążyć 
przyszli architekci, projektan-
ci i wykonawcy budowlani, 

chcąc realizować innowa-
cyjne i przyjazne dla środo-
wiska projekty. Warto zatem 
wykorzystać sposobność do 
lepszego poznania technolo-
gii oferowanych przez firmę 
STEICO pisząc swoją pracę 
dyplomową - dodaje.

laureatką pierwszej edycji 
konkursu została Irena Ko-
śmińska z Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie 
z Wydziału Budownictwa i ar-
chitektury, która w zgłoszonej 
do konkursu pracy dyplomo-
wej  skupiła się na „Projekcie 
domu jednorodzinnego ni-
skoenergetycznego o kon-
strukcji drewnianej”. Drugie 
miejsce przypadło anecie 
Gumowskiej z Wydziału Tech-
nologii Drewna Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie za pracę pt. 
„Histereza sorpcyjna wybra-
nych tworzyw drzewnych”.  
W tym roku firma STEICO cze-

ka na kolejnych zwycięzców 
i interesujące propozycje te-
matów prac dyplomowych, 
licząc na rzetelne i dogłęb-
ne potraktowanie tematyki 
konkursowej.  

 - Technologia Steico, wpi-
sująca się w koncepcję bu-
downictwa ekologicznego 
to bardzo ciekawa i obszerna 
tematyka, która może zain-
spirować do wielu intere-
sujących badań - zapewnia 
Waldemar motyka.

Prace licencjackie, inżynie-
ryjne i magisterskie można 
zgłaszać do 30 lipca 2017 
roku. Oprócz nagrody fi-
nansowej dla zwycięzców, 
pomysłodawca konkursu 
oferuje także wsparcie me-
rytoryczne specjalistów 
z zakresu technologii STEICO. 
Dodatkowo, wydział, z które-
go napłynie najwięcej prac 
konkursowych, otrzyma spe-
cjalną nagrodę w wysokości 
10 tys. złotych. 

II EDYcJA KONKuRSu NA PRAcę 
DYPLOMOWą DLA STuDENTÓW
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Ilu obecnie macie pod sobą podopiecz-
nych? 

- 99 psów i 25 kotów. Jest też za-
jączek, który przywiozła do nas 
jedna z mieszkanek Starogardu. 
Są u nas zwierzęta różnych ras. 
Najdłużej, bo od 2013 roku, 
przebywa w schronisku pie-
sek ,,Iwicz”. 

 
Niedawno trafił do Was... 

żółw. Proszę powiedzieć 
coś o tym więcej... 

- Żółw pojawił się w cen-
trum Starogardu. Po zgło-
szeniu Straży miejskiej za-
braliśmy go do siebie. Długo 
szukaliśmy dla niego domu, ale 
ostatecznie udało się taki zna-
leźć, dzięki współpracy ze skle-
pem Goldi. Jego właściciel Wojciech 
Kulikowski jest bardzo otwarty, często 
nas wspiera, za co dziękujemy. 

 
co należy zrobić, aby adoptować zwierzę?
- Uważamy, że decyzja o adopcji musi być dobrze przemy-

ślana, bo zwierzę nie jest zabawką. Trzeba do nas przyjść, 
wyjść z psem na spacer, poznać go. Wyjść z całą rodziną, by 
potem nie było problemów, że komuś nie odpowiada pies 
czy kot. Co do kwestii formalnych, należy podpisać umowę 
adopcyjną, a później przeprowadzamy kontrolę, czy zwie-
rzę ma odpowiednie warunki, karmę, leki. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt z nami (tel. 58 560 99 31, mail: 
psykoty@wp.pl lub osobiście ul. Hermanowska 24). 

 

Jak wygląda Państwa praca na co dzień?
- mamy zatrudnionych sześciu pracowni-

ków, ale działa także ok. 20 czynnych wo-
lontariuszy, także w weekendy. Współ-

pracujemy między innymi z Domami 
Pomocy Społecznej w Starogardzie 

Gdańskim i Szpęgawsku, hufcem 
pracy, szpitalem w Kocborowie. 
To dla nas bardzo ważna pomoc. 
Wolontariusze chociażby wycho-
dzą na spacery ze zwierzętami, 
ich czyszczą, karmią.

 
A jakie macie Państwo pla-

ny?
- Urząd miejski w Starogardzie 

podjął decyzję o rozbudowie 
schroniska przy ul. Hermanowskiej. 

Wielkość działki jest podobna do tej, 
na której obecnie działamy. Obecnie 

trwa przyłączanie mediów, gotowe są 
już kojce. Dodatkowo będzie remont po-

mieszczeń, m.in. wybiegu. Zimą zostaną one 
ogrzane. Tym samym polepszą się warunki dla 

zwierząt. Jednocześnie pragnę podkreślić, że działa u nas 
Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ animals, który pro-
wadzi nadzór i podejmuje interwencje w sprawie źle trakto-
wanych zwierząt.

Adopcja to odpowiedzialność
AKcJA | Z AlekSAnDRą pAWlAk, kieROWnikieM SchROniSkA DlA beZDOMnych ZWięRZąt  
W StAROGARDZie pROWADZOnyM pRZeZ OtOZ AniMAlS, ROZMAWiA SebAStiAn DADAcZyńSki.

Zadzwoń 58 560 99 31
e-mail:  psykoty@wp.pl

Konto banKowe:
20 1020 1909 0000 3202 0038 1053  bank PKo bP

ul. Hermanowska 24
83-200 Starogard Gdanski

NIECHCIaNE, NIEKOCHaNE, 
CZĘSTO BESTIalSKO PORZUCONE. 

PODOPIEcZNI NASZEGO SchRONISKA 
cZEKAJą NA NOWE DOMY!

DOSIA
trudno jest nam, pracownikom schroniska pa-

trzeć każdego dnia na jej beztroskę i miłość do 
ludzi. Jest tak dlatego, że nie możemy obiecać 
jej czy a jeśli nawet to kiedy znajdzie szczęście 
u boku nowej rodziny. Miała swoją pierwszą, 
z której wyrzucono ją kiedy za dobrze poczuła 
się w domu. Pokazała to w dosyć niszczycielski 
sposób. Dosię swędzą ząbki i pogryzła dwie 
pary kapci, maskotki dziecka a nawet kabel od 

łącza internetu. niestety facebook oraz podobne portale po prostu 
jej się nie podobają! Myślę, że to możemy po prostu zrozumieć. Dosia 
potrzebuje czasu i wiele cierpliwości od nowych właścicieli. Z cza-
sem ząbki nie będą swędziały jak wcześniej a jej wolny czas zajmie 
ulubiona kość czy szarpak. nie było nas w tym domu, nie wiemy ile 
czasu jej poświęcono. Może chciała tym zwrócić czyjąś uwagę lub 
zabić nudę? wierzymy, że jest na świecie takie miejsce gdzie czeka 
na nią rodzina, która nauczy ją wspólnego życia z człowiekiem. Jest 
bardzo radosna, dzięki niej znikają wszelkie troski jakie przynosi nam 
los. Daj jej szansę, okaż trochę zrozumienia oraz cierpliwości. Podaruj 
swoje serce!

 
PINIO
na pewno wielu z was wie jak to jest być w ta-

kiej sytuacji. nie być samemu, lecz samotnym. 
niektórzy nie widzą różnicy pomiędzy jednym 
a drugim. ona jednak jest i to całkiem spora. 
Gdzie się nie rozejrzysz masz kogoś na kogoś 
w jakimś stopniu możesz liczyć. Pinio takie to-
czył życie przez wiele miesięcy. Znała go cała 
wieś. Gdzieś dostał kawałek szynki, gdzie in-
dziej schronienie na noc pod schodami. Pod 

sklepem gromada klientów i każdy z nich miał dla niego choć chwilę. 
na dłuższy dystans szynki zabrakło, schodów także. Zabrakło rów-
nież opieki kiedy pogryzł go inny pies. Z raną szarpaną biegał po wsi, 
czując potworny ból. Pomocy chciała udzielić mu jedna pani, jednak 
nie miała możliwości odbycia wizyty u weterynarza. Sama leczy się, 
nie stać jej było na posiadanie psa. Jako jedyna wyraziła chęć pomo-
cy kładąc psa na wersalce, przykrywając kocem. Pinio był dzielny, 
cierpienie zniósł jak zuch. Ludzi zna jak niemało kto, kto z nas chce 
poznać Pinio?

6 MIeSIĘCY

12 MIeSIĘCY
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Spotkanie otwo-
rzył dyrektor biura 
SKB - ZP Edward 
Sobiecki. - Bardzo 
cieszymy się z wi-
zyty pani profesor. 
Dzięki niej będzie-
my mogli poznać 
opinię eksperta 
dotyczącą wiele 
ważnych tematów, 
a także uzyskać 
odpowiedzi na 
nurtujące pytania 
przedsiębiorców - 
podkreślił Edward 
Sobiecki.

W pierwszej czę-
ści spotkania prof. 
a n c y p a r o w i c z 
wygłosiła wykład. 
Poruszyła m.in. 
kwestie długu 
publicznego, fun-
duszy unijnych, 
a także rządowego 
programu Rodzi-
na 500 plus, który 
w jej ocenie jest 
dobry. Prof. Prele-
gentka uważa, że 
ta forma pomocy 
będzie miała pozy-
tywny wpływ spo-

Spotkanie z prof. Ancyparowicz
SKB | Z inicJAtyWy StAROGARDZkieGO klUbU biZneSU - ZWiąZkU pRAcO-
DAWcóW ZORGAniZOWAnO SpOtkAnie Z GRAżyną AncypAROWicZ, pRO-
feSOR, DOktOR hAbilitOWAnyM nAUk ekOnOMicZnych, cZłOnkinią RADy 
pOlityki pieniężneJ W kADencJi 2016–2022, A ZARAZeM cZłOnkinią nARO-
DOWeJ RADy ROZWOJU pRZy pReZyDencie RZecZypOSpOliteJ pOlSkieJ.

łeczny i wychowawczy.
W drugiej części debaty 

przedsiębiorcy zadawali py-
tania pani profesor i mówili 
o swoich spostrzeżeniach 
wobec programów i zmian 
rządowych. Podkreślili m.in. 
fakt, że z chwilą planowane-
go obniżenia wieku emery-
talnego, spore grono dzisiej-
szych pracowników odejdzie 
z rynku.

Spotkanie z prof. ancy-
parowicz zapoczątkowało 
cykl trzech wykładów orga-
nizowanych przez SKB - ZP. 
W kolejnych spotkaniach 
mają uczestniczyć: Witold 
modzelewski, profesor nauk 
prawnych, doradca podatko-
wy, radca prawny, wykładow-
ca problematyki podatkowej 
oraz Jerzy Kwieciński, sekre-
tarz stanu w ministerstwie 
Rozwoju, członek Narodowej 
Rady Rozwoju powołanej 
przez Prezydenta RP. (SD)

Jego organizatorem był 
Starogardzki Klub Biznesu - 
Związek Pracodawców.

W uroczystości uczestni-
czyli: wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego 
Krzysztof Trawicki, prezy-
dent Starogardu Janusz 
Stankowiak, wicestarosta 
starogardzki Kazimierz Chy-
ła i burmistrz Skarszew Jacek 
Pauli. Samorządowcy złożyli 
paniom najlepsze życzenia 
z okazji ich święta, podkre-
ślając, by trwało ono przez 
cały rok. Na ręce wiceprezes 
SKB - ZP Elżbiety Rembiasz 
przekazali bukiety kwiatów, 
a każda z pań otrzymała 
różę lub tulipana.

Spotkanie prowadzili 
prezes SKB - ZP Grzegorz 
Borzeszkowski i dyrektor 
biura Edward Sobiecki, któ-

rzy również przygotowali 
niespodziankę dla pań - 
porcelanowe jajka, które są 
symbolem szczęścia i no-
wego życia. I właśnie tego 
szczęścia w życiu, biznesie 
i w codziennych relacjach 
życzyli panowie reprezentu-
jący SKB - ZP.

Warto podkreślić, że jed-
na z pań - reprezentantka 
Polpharmy S.a. Janina lu-
bawska otrzymała medal za 
wspieranie rozwoju przed-
siębiorczości. To najwyż-
sze wyróżnienie SKB - ZP 
szczególnie za zasługi w ra-
mach społecznej odpowie-
dzialności biznesu na niwie 
ekologii, służby zdrowia, 
kultury i sportu. Spotkanie 
odbyło się w Restauracji Ba-
chus, które także należy do 
SKB - ZP. (SD)

SPOTKANIE BIZNESWOMAN
SKB | kilkADZieSiąt pAń, nA cO DZień DZiAłAJą-
cych W Różnych fiRMAch nA teRenie nASZeGO 
pOWiAtU, UcZeStnicZyłO W SpOtkAniU Z OkAZJi 
DniA kObiet. 

Przedsiębiorcy poruszyli naj-
ważniejsze kłopoty w biznesie, 
propozycje zmian prawa, m.in. 
w służbie zdrowia, a także bieżą-
ce sprawy, które poruszają w roz-
mowach z parlamentarzystami 
i samorządowcami. Dyrektor biu-
ra SKB - ZP Edward Sobiecki wy-
mienił m.in. wszystkie zabiegi 
klubu, które lobbowały na rzecz 
poszczególnych inwestycji. Jak 
zaznaczył, niebawem rozpoczną 
się modernizacje dwóch dróg 
wojewódzkich - nr 222 na odcin-
ku Gdańsk - Starogard i nr 224 
pomiędzy Godziszewem a Stani-
sławiem.

Dyrektor biura wymienił rów-
nież najważniejsze, tegoroczne 
inwestycje miejskie. W 2017 roku 
zaplanowano m.in. remont bu-
dynku dworca kolejowego wraz 
z utworzeniem autobusowego 
w sąsiedztwie, modernizację alei 
Wojska Polskiego celem utwo-
rzenia reprezentacyjnego dep-
taku, a także rewitalizację staro-
gardzkiego Rynku.

Dodajmy, że wcześniej w siedzi-
bie SKB - ZP doszło do spotkania 
przedsiębiorców z przedstawi-
cielami Energa, na którym oma-
wiano najważniejsze problemy 
i sprawy w relacjach z tą firmą. 
Dyskusja przebiegała w bardzo 
dobrej atmosferze, a reprezen-
tujący Energę zapewnili o swej 
otwartości na zgłoszenia człon-
ków klubu. (SD)

O najważniejszych 
inwestycjach
SKB | nAJWAżnieJSZe pRObleMy pRZeDSiębiORcóW, Obecne DZiAłAniA StAROGARDZ-
kieGO klUbU biZneSU - ZWiąZkU pRAcODAWcóW, A tAkże ZbliżAJące Się inWeStycJe 
W ReGiOnie OMAWiAnO pODcZAS SpOtkAniA cZłOnkóW i SyMpAtykóW Skb - Zp W Sie-
DZibie teJ ORGAniZAcJi pRZy Ul. kOściUSZki.

Spotkanie z przed-
siębiorcami, przed-
stawicielami róż-
nych instytucji 
- w ramach Rady 
Gospodarczej dzia-
łającej przy staro-
gardzkim ratuszu 
- odbyło się z inicja-
tywy Starogardzkie-
go Klubu Biznesu 
- Związku Pracodaw-
ców. Uczestniczyli w nim 
m.in. Barbara Stanuch, pre-
zes GPEC STaROGaRD oraz 
Piotr Nowotny, członek za-
rządu Elektrociepłowni Sta-
rogard.

Uczestnicy spotkania do-
wiedzieli się od Nowotne-
go, że ponad 50 procent 
domów jednorodzinnych 
jest przyłączonych do sie-
ci, ale pozostali właściciele 
nie wyrazili takiej chęci. Jak 
zaznaczył, przyczyny takiej 
decyzji są różne, ale głów-
nie górę bierze ekonomia. 
W podobnym tonie wypo-
wiadała się Barbara Stanuch.  
 Oprócz przyłączenia do sie-

ci, poszczególne instytucje 
starają się pozyskiwać środki 
z programów na poprawę 
powietrza, m.in. na wymia-
nę domowych kotłowni na 
bardziej ekologiczne rozwią-
zania.

Trwają jednocześnie roz-
mowy samorządowców ze 
spółkami, by m.in. rozbudo-
wać na terenie Starogardu 
sieć gazową, a niebawem 
pojawi się aż 11 nowocze-
snych autobusów komunika-
cji miejskiej, które ograniczą 
emisję spalin. To jedno. Dru-
gie dotyczy samych miesz-
kańców, którzy sami muszą 
zwracać uwagę m.in. na to, 
czym palą w piecach. (SD)

O OchRONIE śRODOWISKA
SKB | JAkOść pOWietRZA W StAROGARDZie 
JeSt ZłA. DlAteGO tRZebA Dążyć DO pOpRAWy 
OchROny śRODOWiSkA i pOlepSZyć DZiAłAniA 
ZMieRZAJące DO ZMnieJSZeniA eMiSJi SUbStAn-
cJi SZkODliWych.
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Jakiej wielkości środki 
planujecie Państwo prze-
znaczyć na tegoroczne in-
westycje? 

- Gmina Starogard Gdań-
ski w 2017 roku planuje 
wydać ponad 14,5 mln zł 
na zadania inwestycyjne. 
To ok. 21 proc. budże-
tu naszej gminy na ten 
rok. Planujemy realizację 
zarówno dużych zadań 
dotowanych z Unii Euro-
pejskiej, jak i mniejszych 
zadań, które będą finan-
sowane z budżetu gminy 
oraz np. funduszu sołec-
kiego. 

 
Proszę wymienić najwięk-
sze zadania...

- Wśród dużych zadań 
należy wymienić budo-
wę ścieżki rowerowej na 
trasie Żabno - Krąg, bu-
dowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach 
Rokocin - Koteże - Dą-
brówka wraz z przebu-
dową oczyszczalni ście-
ków w Jabłowie. Innymi 
zadaniami dotowanymi 
z Unii Europejskiej są ter-
momodernizacja szkoły 
w Rokocinie, oraz przed-
szkola w Kokoszkowach 
wraz z jego przebudo-
wą. Wszystkie wymie-
nione powyżej zadania 
są dotowane w ramach 

Ponad 14,5 mln 
na inwestycje
 
ROZMOWA | Ze StAniSłAWeM pOłOMeM, WóJteM GMiny StAROGARD GD., 
ROZMAWiA SebAStiAn DADAcZyńSki 

 Proszę wymienić jed-
no z ważniejszych zadań 
wspólnych...

- Takim zadaniem wspól-
nym kilku samorządów, 
w tym Gminy Starogard 
Gdański, jest również 
kontynuacja opracowania 
studium korytarzowego 
obwodnicy miasta Staro-
gard Gdański. Zakończe-
nie opracowania studium 
zaplanowano na połowę 
tego roku. Po zakończe-
niu tych prac Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i autostrad wybierze wa-
riant, który jej zdaniem, 
w oparciu o przedłożone 
studium korytarzowe, 
będzie najkorzystniejszy 
ekonomicznie i dla naszej 
społeczności.

 
A jakie drogi planujecie 
Państwo odnowić? 

- W wydatkach z budże-
tu gminy zastosowaliśmy 
na próbę nowe zasady fi-
nansowania modernizacji 
dróg. Przyjęliśmy rozwią-
zanie polegające na tym, 
że ta miejscowość, która 
jako priorytet potraktuje 
modernizację wybranej 
drogi lokalnej i zapropo-
nuje na jej zrealizowanie 
środki z funduszu so-
łeckiego, otrzyma dwu-
krotność tych środków 
z budżetu gminy. Takie 
rozwiązanie spotkało się 
z zainteresowaniem ze 
strony sołtysów i miesz-
kańców, którzy uchwalają 
fundusz sołecki. W tym 
roku, na początek, pla-
nujemy modernizację 
9 lokalnych dróg nie-
utwardzonych w różnych 
miejscowościach (Żabno, 
Sumin, Krąg, Janowo, Si-
wiałka, Jabłowo, Owidz, 
lipinki Szlacheckie). 
Kontynuujemy w tym 
roku również prace nad 
budową wodociągów 
i modernizacją ujęć wody. 

Działania inwestycyjne 
polegające na moderniza-
cji, budowie lub projekto-
waniu będą realizowane 
na terenie miejscowości 
Okole, Klonówka, Sumin, 
Krąg, Brzeźno Wielkie, Ja-
nin.

 
A co z innymi przedsię-
wzięciami? 

- Bardzo ważne są dla nas 
działania Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Prze-
widujemy doposażenie 
OSP Siwiałka, Sucumin, 
zaś w Klonówce kontynu-
ować będziemy budowę 
remizy strażackiej. Bardzo 
ważnym obszarem dzia-
łalności gminy jest projek-
towanie i budowa oświe-
tlenia. O tym, gdzie będą 
realizowane tego typu 
zadania decyduje Rada 
Gminy Starogard Gdański. 
W tym roku przewiduje-
my tego typu działania 
w Kokoszkowach, lipin-
kach Szlacheckich, Rywał-
dzie, Dąbrówce, Jabłowie, 
Koteżach, Rokocinie. Na 
bieżąco są dotowane za-
dania realizowane przez 
naszych mieszkańców 
w zakresie ochrony środo-
wiska: wymiana pieców, 
montaż fotowoltaiki, so-
larów, pomp ciepła, wy-
miana azbestu, przydo-
mowych oczyszczalni, czy 
studni przydomowych. 
Planujemy kontynuację 
Gminnego Programu 
Odnowy Wsi, w ramach 
którego tworzone są 
w prawie wszystkich miej-
scowościach place rekre-
acji i miejsca wypoczynku. 
Kontynuowana też jest 
realizacja funduszu sołec-
kiego w każdej miejsco-
wości. mamy na naszym 
terenie 27 miejscowo-
ści, staramy się brać pod 
uwagę potrzeby w każdej 
z nich i to odzwierciedlają 
nasze plany inwestycyjne.

Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014 - 2020. Pozwolą 
one usprawnić poruszanie 
się po terenie gminy, ukie-

runkować ruch turystycz-
ny, czy upiększyć nasze 
budynki, ale także przy-
czynią się do zmniejszenia 
wydatków na utrzymanie 
poszczególnych obiektów. 

Wiele z tych zadań jest re-
alizowanych we współpra-
cy z innymi samorządami: 
Powiatem Starogardzkim, 
miastem Starogard Gdań-
ski i Gminą Bobowo. 

Debatę otworzyli: przewod-
niczący Rady Gospodarczej 
przy Wójcie Gminy Kaliska 
Ryszard Kupka, prezes Sta-
rogardzkiego Klubu Biznesu 
- Związku Pracodawców Grze-
gorz Borzeszkowski i gospo-
darz spotkania w szkole wójt 
Kalisk Sławomir Janicki. 

Ten ostatni poruszył wiele 
wykonanych i planowanych 
inwestycji, m.in. docieplenie 
budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury, zagospodarowanie 
plaży w Czechowie, budowę 
sieci kanalizacyjnej, przebudo-
wę sieci wodociągowej na tere-
nie gminy, a także utworzenie 
nowych punktów oświetlenia 

w Strychu, Iwicznie i Piecach. 
Przedsiębiorcy zapoznali się 

również z programami unijny-
mi, dzięki którym mogą zdobyć 

środki na rozwój swoich firm. 
Prezentacji dokonał specjalista 
z Tczewa mariusz Portjanko. 
Do pisania wniosków zachę-
cał Grzegorz Borzeszkowski. 
Prezes SKB - ZP jednocześnie 
poruszył kwestie związane 
z poszukiwaniem pracowni-
ków na rynku, jak i działania, 
które mają zachęcić młodych 
do wybrania szkół zawodo-
wych. 

Przewodniczący Rady Go-
spodarczej Ryszard Kupka 
również wymienił działania 
środowiska w różnych spra-
wach. Obecnie zajmuje się 
ono analizą wysokości lokal-
nych podatków.  SD

Spotkanie rady gospodarczej
KALISKA | pRZeDSiębiORcy Z kAliSk i OkOlic SpOtkAli Się nA pOSieDZeniU 
tAMteJSZeJ RADy GOSpODARcZeJ. OMAWiAli Wiele SpRAW, W tyM inWe-
StycJe, A tAkże WySOkOść lOkAlnych pODAtkóW. 

przedsiębiorcy 
zapoznali się rów-
nież z programami 
unijnymi, dzięki 
którym mogą zdo-
być środki na roz-
wój swoich firm. 

Pani Kornelia nie lubi, 
gdy ktoś pyta Ją o wiek, 
twierdząc, że każdy ma 
tyle lat na ile się czuje. Bar-
dzo pragnie we wszyst-
kim być samodzielna, 
ponieważ tak nauczyło Ją 
życie. Z okazji tak wyjątko-
wych urodzin Szanowną 
Jubilatkę odwiedzili liczni 
goście, m.in. starosta sta-
rogardzki, wójt gminy Ka-
liska oraz kierownik GOP-
S-u. Wszyscy kilkakrotnie 
zaśpiewali jej 200 lat! Na-
sza redakcja przyłącza się 
do życzeń: dużo zdrowia, 
jak najmniej trosk, wielu 
sił oraz wszelkiej pomyśl-
ności! SD

wspaniała babcia na 102!
GM. KALISKA | W pieRWSZy DZień WiOSny - 21 MARcA SWOJe 102 URODZiny 
ObchODZiłA kORneliA SZcZepAńSkA, MieSZkAnkA fRAnkA W GMinie kAliSkA! 
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Podczas spotkania, które 
odbyło się 9 marca 2017 
r., wiceminister Kazimierz 
Smoliński poinformował, 
że polski rząd przyjął we 
wrześniu 2016 r. Narodo-
wy Program mieszkaniowy, 
którego celem jest m.in. 
zwiększenie liczby miesz-
kań przypadających na 1 
tys. mieszkańców i popra-
wa warunków mieszkanio-
wych, stanu technicznego 
zasobów mieszkaniowych 
oraz zwiększenie efektyw-
ności energetycznej.

Najważniejsze działania 
przewidziane w programie 
składają się na pakiet miesz-
kanie Plus, obejmujący m.in. 
realizację dostępnego bu-
downictwa na wynajem na 
gruntach samorządowych 
i Skarbu Państwa. aktualnie 
pilotaż programu realizuje 
spółka BGK Nieruchomości 
S.a. (BGKN). W ramach pilo-
tażu, BGKN organizuje pro-
ces budowy i finansowania 
inwestycji mieszkaniowych, 
w wyniku których powsta-

O gospodarce mieszkaniowej
RZąD | pOlitykA MieSZkAniOWA i innOWAcJe W GOSpODARce MieSZkAniOWeJ – tO GłóWne teMAty ROZMOWy WiceMiniStRA 
infRAStRUktURy i bUDOWnictWA kAZiMieRZA SMOlińSkieGO Z WiceMiniStReM DAMieneM enGliSheM Z iRlAnDZkieGO MiniSteR-
StWA GOSpODARki MieSZkAniOWeJ i ODnOWy MiASt.

ną mieszkania na wynajem, 
w tym z możliwością doce-
lowego nabycia na własność. 
mieszkania takie będą miały 

czynsz niższy od rynkowego, 
ale jednocześnie będzie on 
pokrywał koszty budowy i jej 
finansowania.

Strona irlandzka jest za-
interesowana programem, 
ponieważ również realizu-
je działania, których celem 

jest zwiększenie dostępno-
ści mieszkań, zwłaszcza dla 
osób, którym trudno zaspo-
koić potrzeby mieszkaniowe 

na rynku komercyjnym. Obie 
strony zadeklarowały dalszą 
wymianę doświadczeń w tym 
zakresie.

W Skórczu miejscowi spo-
łecznicy, doceniając ich 
bohaterską postawę, na 
budynku posterunku policji 
odsłonili tablicę upamiętnia-
jącą rozbicie przez żołnierzy 
armii Krajowej siedmiu po-
sterunków milicji oraz Służ-
by Bezpieczeństwa.,,W tym 
budynku 19 maja 1946 roku 
szwadron 5. Wileńskiej Bry-
gady aK pod dowództwem 
ppor. Zdzisława Badochy 
,,Żelaznego” rozbroił poste-
runek milicji. Była to jedna 

z siedmiu placówek komu-
nistycznych organów bez-
pieczeństwa rozbitych tego 
dnia przez oddział ,,Żelazne-
go”. Cześć i chwała Żołnie-
rzom Wyklętym!” - tak brzmi 
napis, który pojawił się na 
tablicy pamiątkowej, odsło-
niętej na obecnym poste-
runku policji w Skórczu. 

Zdzisław Stanisław Bado-
cha ps. „Żelazny” był żołnie-
rzem armii Krajowej, a w la-
tach powojennych dowódcą 
2. szwadronu 5. Wileńskiej 

pamiętali o Wyklętych
SKÓRcZ | ZA nAMi UROcZyStOści kU cZci 
żOłnieRZy nieZłOMnych. 

Brygady aK. Na przełomie 
lutego i marca 1946 r. bryga-
da wznowiła działania zbroj-
ne. Podporucznik Badocha 
objął wtedy funkcję dowódcy 
patrolu bojowego. Na jego 

czele przeprowadził szereg ak-
cji na terenie ówczesnych wo-
jewództw gdańskiego i szcze-
cińskiego. Wspomnianego 
19 maja dokonał rozbrajania 
posterunków mO w Kaliskach, 
Osiecznej, Osieku, Skórczu, lu-
bichowie, Zblewie i Starej Ki-
szewie. Była to bardzo brawu-
rowa akcja, a o jej przebiegu 
dowiedziała się nawet zagrani-
ca, a to za sprawą radia BBC. 

Teraz upamiętnia ten fakt ta-
blica. Uroczyste jej odsłonięcie 
zorganizował skórzewski ko-

mitet Prawa i Sprawiedliwości 
na czele z Jerzym mykowskim. 
Patronat objęli poseł PiS Jan 
Kilian ze Starogardu Gd. oraz 
przedstawiciel gdańskiego 
oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej Piotr Szubarczyk. 

W odsłonięciu tablicy wzięli 
również udział przedstawicie-
le Komendy Powiatowej Policji 
w Starogardzie Gd. wraz z jej 
komendatem Bogusławem 
Ziembą, członek zarządu PZU 
andrzej Jaworski, do niedaw-
na poseł PiS oraz mieszkańcy 
Skórcza i okolic. Po odsłonię-
ciu tablicy, rozpoczął się Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
w którym wzięło udział oko-
ło 100 osób, głównie mło-
dzież. Złożono również kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą 
wizytę w Skórczu prezydenta 
RP lecha Kaczyńskiego. SD

cześć i chwała 
żołnierzom Wyklę-
tym!” - tak brzmi 
napis, który pojawił 
się na tablicy pa-
miątkowej, odsło-
niętej na obecnym 
posterunku policji 
w Skórczu. 

Na cmentarzu w Kocboro-
wie odbyła się ekshumacja dr. 
Stanisława Rowińskiego, m.in. 
twórcy Towarzystwa Gimna-
stycznego ,,Sokół” we lwowie 
i pierwszego Polaka stojącego 
na czele międzynarodowego 
Stowarzyszenia adwokatów. 
Urna z jego szczątkami spo-
cznie na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie zgodnie 
z wolą zmarłego. 

Stanisław Rowiński urodził 
się w 1872 r. w Stanisławowie. 
Był związany z Krakowem. 
Ukończył Gimnazjum Św. 
Jacka i Uniwersytet Jagielloń-
ski. Jak czytamy w Interne-
towym Polskim Słowniku 
Biograficznym ,,Przez wiele lat 
Rowiński był członkiem Rady 
adwokackiej w Krakowie, 
ostatnim jej dziekanem przed 
wybuchem wojny w r. 1939. 
W okresie międzywojennym 
był także egzaminatorem 
i przewodniczącym Komisji 
Egzaminów adwokackich 
w Krakowie. Krakowską Izbę 
adwokacką i Naczelną Radę 
adwokacką reprezentował 
wielokrotnie na między-
narodowych Kongresach 
adwokackich (w Paryżu, Nicei, 
Brukseli, Pradze, lwowie). Był 
członkiem i w l. 1937/8 pre-
zesem międzynarodowego 
Stowarzyszenia adwokatów. 
W czasie okupacji, jako dzie-

kan Rady adwokackiej, został 
ustanowiony jeszcze w r. 1939 
przez władze niemieckie 
komisarycznym kierownikiem 
krakowskiej adwokatury. Po 
powstaniu Tajnej Rady ad-
wokackiej Krakowsko-Śląskiej 
(luty 1941) ściśle z nią współ-
działał. Po wojnie wyjechał 
do Kocborowa koło Staro-
gardu Gdańskiego. Podeszły 
wiek i choroba wyłączyły go 
z działalności zawodowej 
i społecznej. Zmarł 14 XII 1952 
w Kocborowie”. 

Został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. Teraz 
głównie za sprawą działań 
Jacka Rowińskiego, wnuka 
Stanisława i starogardzkiego 
redaktora - reportażysty Tade-
usza majewskiego doszło do 
przeniesienia szczątków. Na 
cmentarz w czasie ekshumacji 
przybyli również przedsta-
wiciele Bractw Kurkowych 
z Krakowa i Starogardu. Nie 
bez powodu. 

- Pan Stanisław Rowiński 
był członkiem Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego 
w Krakowie przez blisko 
40 lat oraz jego prezesem 
w latach 1932 - 1945 - mówi 
Jarosław Ćzyżewski, należący 
do starogardzkiego bractwa, 
a zarazem przewodniczący 
Rady miasta w Starogardzie 
Gd. SD

ekshumAcjA w kocborowIe
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- Kociewskie Gryfy zostały 
ustanowione już 18 lat temu. 
Od tego czasu doceniamy 
najwybitniejszych mieszkań-
ców, artystów, sportowców, 
przedsiębiorców i organizacje 
pozarządowe z terenu po-
wiatu starogardzkiego, które 
w danym roku się wyróżniły, 
promując przy tym nasz re-
gion. Gratuluję zarówno zdo-
bywcom Kociewskiego Gryfa, 
jak i nominowanym. Jedno-
cześnie dziękuję kapitułom. 
Wybór nie był łatwy. Korzysta-
jąc z okazji pragnę podkreślić, 
że miejsce wręczenia nagród 
nie jest przypadkowe. To wła-
śnie ta placówka może się po-
chwalić absolwentami, którzy 
później osiągali życiowe suk-
cesy i to w różnych dziedzi-
nach - podkreślił otwierając 
galę starosta leszek Burczyk, 
witając przybyłych gości, 
w tym wicemarszałka woje-
wództwa pomorskiego Ry-
szarda Świlskiego.

Najlepszym Sportowcem 
Powiatu Starogardzkiego 
w 2016 roku został lekkoatle-
ta andrzej Łaski ze Skórcza, 
a Najlepszym Trenerem Kazi-

mierz Kasprzyk zajmujący się 
lekkoatletyką w tym mieście. 
Za Najlepszą Imprezę Sporto-
wą uznano międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej „Polphar-
ma Deyna Cup Junior 2016” 
zorganizowany przez Klub 
Sportowy Beniaminek 03 
Starogard Gdański. Przyzna-
na została również nagroda 
specjalna. Zdobyła ją Staro-
gardzianka Oktawia Nowacka 
za brązowy medal w pięcio-
boju nowoczesnym podczas 
letnich Igrzysk Olimpijskich 
w 2016 roku oraz promocję 
powiatu starogardzkiego 
i Kociewia.

Nagradzający nie zapomnie-
li również o przedsiębiorcach. 
Gryfy Kociewskie starosta 

wręczył wspólnie z prezesem 
Starogardzkiego Klubu Biz-
nesu - Związku Pracodawców 
Grzegorzem Borzeszkowskim. 
W dziedzinie Gospodarka - 
mikro i małe Firmy Roku 2016 
statuetka trafiła do Zakładu 
Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowego ,,Jawor” w linowcu 
(gmina Starogard Gd.), zaś 
w dziedzinie Gospodarka - 
Średnie i Duże Firmy Roku 
2016 do Zakładu Produkcji 
mebli ,,Feniks” z Wolnego 
Dworu k. Skarszew.

W kategorii Twórca Roku 
2016 Gryfa otrzymał Starogar-
dzianin - gitarzysta Krzysztof 
Paul, zaś w kategorii Impreza 
Roku 2016 trafił do Domu Po-
mocy Społecznej w Rokocinie 

za organizację Festiwalu ar-
tystycznej Twórczości Osób 
Sprawnych Inaczej FaTOSI. 
Wśród organizacji pozarządo-
wych zostało uhonorowane 
Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło 
w Skarszewach. Przyznano 
również nagrodę specjalną 
dla Kociewskiego Centrum 
Zdrowia za edukacyjną akcję 
prozdrowotną ,,Czuję, widzę, 
słyszę, ratuję”.

Podczas gali nie zabrakło 
oczywiście części artystycz-
nej. Wystąpiła Natalia ma-
tyjaszczyk, uczennica I lO 
w Starogardzie Gd. Gwiazdą 
wieczoru był zespół The Clo-
sest area. SD

kociewskie Gryfy dla feniksa i Jawora
POWIAT | ZA nAMi GAlA WRęcZeniA nAGRóD StAROSty StAROGARDZkieGO leSZkA bURcZykA. StAtU-
etki W AUli i liceUM OGólnOkSZtAłcąceGO ROZDAnO W kilkU kAteGORiAch. 

Słoneczki rozdano m.in. 
w kategorii przedsiębior-
czość. Do kogo trafiły? 

Wyróżnienie otrzymali 
Bogumiła i Jerzy Frischmut 
(Przedsiębiorstwo Handlo-
wo -Usługowo -Transpor-
towe). Zostało przyznane 
w uznaniu dla sukcesyw-
nego firmy oraz osiągnię-
tego w roku 2016 sukcesu 
inwestycyjnego w postaci 
powiększenia i unowocze-
śnienia obiektu handlowego 
w centrum Kalisk. 

Wyróżnienie trafiło również 
do anny Bielińskiej z Salonu 
Fryzur maDamE. Przyznano 
je w uznaniu dla sukcesyw-
nego rozwoju firmy i pod-

noszenia jakości usług oraz 
osiągniętego w roku 2016 
sukcesu inwestycyjnego 
w postaci nowopowstałego 
obiektu usługowego w Kali-
skach.

Nagroda trafiła także do 
Honoraty i Piotr Freitag z Za-
kładu Remontowo-Budow-
lano-Handlowego „KUNER”. 
Przyznano ją w uznaniu dla 
sukcesywnego rozwoju fir-
my, solidności i fachowo-
ści wykonywanych usług 
oraz osiągniętego w roku 
2016 sukcesu inwestycyjne-
go w postaci powiększenia 
i unowocześnienia obiektu 
handlowego w centrum wsi 
Piece. SD

słonecZnIkI roZdAne
KALISKA | ZA nAMi GAlA WRęcZeniA nAGRóD 
WóJtA GMiny kAliSkA SłAWOMiRA JAnickieGO. 

Feniks zajmował stoisko 
o powierzchni 200 m kw. 
Zaprezentował nowe mo-
dele mebli, które cieszyły 
się dużym zainteresowa-
niem wśród nie tylko pol-
skich klientów, ale również 
zagranicznych. 

- Targi pozwoliły nam uzy-
skać ok. 30 nowych odbior-
ców na rynku krajowym. 
Teraz trwają natomiast roz-
mowy celem rozszerzenia 
produkcji o nowe rynki eks-
portowe - podkreśla Walde-
mar Nierzwicki, wiceprezes 
Feniksa. 

Warto podkreślić, że 
Feniks stawia na swoich 
pracowników i uczniów, 
dlatetego też na targi za-
prosił wszystkich uczących 
się w zawodach: stolarz, 
szwaczka i tapicer. Dla mło-
dzieży była to doskonała 
okazja do poznania branży 
meblarskiej, uczestnictwa 
w światowych targach, 
a dla firmy była to promocja 
kapitału ludzkiego, którym 
na co dzień dysponuje. 

- Zaprosiliśmy młodzież 
na targi, aby miała możli-
wość osobiście poznać, jak 
duży jest to rynek meblar-
ski, ale przede wszystkim 

Feniks na światowych targach  
SKARSZEWY - POZNAŃ | ZAkłAD pRODUkcJi Mebli fenikS Ze SkARSZeW nA MięDZynARODOWych tARGAch pOZnAńSkich. 
pReZentOWAły Się nA nich fiRMy Z cAłeGO śWiAtA pRODUkUJące Meble i ZAJMUJące Się hAnDleM W bRAnży MeblARSkieJ.  

chcieliśmy poprzez ten wy-
jazd docenić dotychczaso-
we zaangażowanie uczniów 
w budowanie marki Feniks. 

Ich obecność na targach 
w Poznaniu była wartością 
dodaną, gdyż swoją oso-
bą promowali naszą firmę 

i produkty, mogli porozma-
wiać z odwiedzającymi targi, 
a przy okazji opowiedzieć 
o swojej planowanej przy-

szłości w firmie - dodaje Wal-
demar Nierzwicki. 

Obecnie trwają przygoto-
wania i prace zmierzające 

do kolejnych targów meblo-
wych. W maju odbędą się one 
w Holandii. Feniks uczestni-
czy w nich co roku. SD
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ODPOWIE ZA KRADZIEŻ PIŁY SPALINOWEJ

ODZYSKALI SKRADZIONEGO MERcEDESA

Dwie młode osoby trafiły 
do starogardzkiego szpi-
tala po tym, jak zostały 
pocięte nożem w trakcie 
bójki, do której doszło w 
nocy z soboty na niedzielę 
w Starogardzie Gdańskim. 
Do tego przykrego zdarze-
nia doszło przy ul. hallera. 
Mieszkańcy są w szoku. 

awantura pomiędzy czte-
rema młodymi mężczyzna-
mi w wieku ok. 20 lat roze-
grała się w centrum miasta. 
Niestety, w jej trakcie jeden 
z nich użył noża, po czym 
wraz z innym mężczyzną 
uciekł z miejsca zdarzenia.

- W wyniku tego ataku 
dwóch pozostałych męż-
czyzn w wieku 22 i 27 lat 
zostało poszkodowanych. 
Doznali powierzchownych 
ran ciętych. Trafili na 
Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, ale na 
szczęście ich ży-
ciu nie zagraża 
niebezpieczeń-
stwo. Jeden wyszedł już ze 
szpitala, drugi pozostał na 
dalszych badaniach - poin-
formował nas w niedzielę 
przed południem asp. sztab. 

marcin Kunka, rzecznik Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Starogardzie Gd. 

Policjanci od razu zabez-
pieczyli ślady i penetrowali 
rejon, by ująć mężczyzn. 
- Jeszcze tej samej nocy 
zatrzymali w tej sprawie 
dwóch mieszkańców powia-
tu starogardzkiego w wieku 
24 i 26 lat. Osoby te w chwili 
zatrzymania były nietrzeź-
we. Starszy miał w swoim 
organizmie 2 promile, młod-
szy ponad 1 promil - dodaje 
marcin Kunka. 

mieszkańcy Starogardu 
są w szoku. Jak mówią, aż 
strach pomyśleć, co noszą 
przy sobie niektóre osoby. 
- Chyba nie ma już bezpiecz-

nych miejsc - 
komentują.

Policjanci ze Starogar-
du Gdańskiego zatrzymali 
złodziejkę, która ukradła 
w sklepie spożywczym sło-
dycze oraz 40 paczek kawy. 

Gdy funkcjonariu-
sze zapukali do 
mieszkania, 
w którym 
przebywała 
podejrzana, 
okazało się, że 
kobieta ukryła 
się w szafie. Wczo-
raj śledczy przedsta-
wili w tej sprawie zarzuty. Za 
kradzież grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Kryminalni ze Starogardu 
Gdańskiego zatrzymali wczo-
raj 33-letnią kobietę, która 
kilka dni wcześniej okradła 
jeden z miejscowych skle-
pów spożywczych. Jej łupem 
padły słodycze oraz 40 pa-
czek kawy o łącznej wartości 
520 zł.

Zajmujący się tą sprawą 
funkcjonariusze przyjęli za-
wiadomienie o popełnionym 
przestępstwie oraz ustalili 
personalia złodziejki. mimo, 
że 33-latka nie posiadała sta-
łego miejsca zameldowania 
policjanci dotarli do mieszka-

nia, w którym miała przeby-
wać. Gdy mundurowi pukali 
do drzwi usłyszeli głos męż-
czyzny, który namawiał jakąś 
kobietę, aby ta schowała się 

do szafy.
Gdy policjanci 

wkroczyli do 
m i e s z k a -
nia, kobieta 
została za-

t r z y m a n a . 
P o l i c j a n c i 

znaleźli ją 
w szafie, do której do-

stępu bronił przebywający 
w mieszkaniu mężczyzna. 50-
latek zablokował kryminal-
nym drogę dojścia do szafy, 
stawiał czynny opór oraz pró-
bował odpychać interweniu-
jących funkcjonariuszy.

Jeszcze wczoraj podejrzana 
o kradzież kobieta została 
przesłuchana i usłyszała za-
rzuty. Za popełnienie tego 
przestępstwa grozi kara do 5 
lat więzienia.

W najbliższym czasie za-
rzuty dotyczące utrudniania 
interwencji usłyszy również 
50-latek, który swoim zacho-
waniem próbował zmusić 
funkcjonariuszy do odstąpie-
nia od wykonania czynności 
służbowych.

ZAATAKOWAŁ NOŻEM! 
uKRADŁA KAWę I SchOWAŁA SIę W SZAFIE

PONAD 5 KG NARKOTYKÓW MuNDuROWI Z POMORZA ZAGRALI W TENISA

Ponad 5 kilogramów narkotyków i dopalaczy zabezpie-
czyli kryminalni ze Starogardu. Funkcjonariusze zatrzymali 
również 2 osoby podejrzewane o posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających. Sprawa jest rozwojowa. Mun-
durowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o posia-
danie znacznej ilości narkotyków. Kryminalni ustalili, że 
w jednym z mieszkań mogą znajdować się narkotyki. 
W trakcie przeszukania zabezpieczyli  marihuanę, 
mefedron i amfetaminę, które ukryte były w każdym 
pomieszczeniu przeszukiwanego mieszkania. 
Znaleźli narkotyki w szafkach kuchennych, lodówce, 
wersalce i w specjalnie przygotowanym do tego celu 
schowku.

Łącznie zabezpieczyli ponad 5 kg narkotyków w tym 
amfetaminę, marihuanę oraz mefedron. Funkcjonariusze 
doprowadzili do komendy 2 mieszkańców powiatu starogardz-
kiego w wieku  28 i 36-lat, którzy są podejrzewani o posiada-
nie znacznej ilości środków odurzających. Grozi im do 10 lat 
więzienia.

Policjanci z Posterunku 
Policji w Kaliskach odzyska-
li utraconego w wyniku kra-
dzieży ciężarowego mer-
cedesa. Warte około 100 tys. 
auto skradzione zostało na 
terenie Niemiec. mundurowi 
zatrzymali w pościgu mężczy-
znę podejrzewanego o po-
pełnienie tego przestępstwa. 
mieszkaniec powiatu kar-
tuskiego jeszcze dziś 
usłyszy zarzuty, 
a policjanci wy-
stąpią do sądu 
z wnioskiem 
o zastosowa-
nie wobec 
niego tymcza-
sowego aresz-
tu.

Wczoraj przed 
południem poli-
cjanci z Posterunku 
Policji w Kaliskach otrzymali 
informację o tym, że na jed-
nym z parkingów w miej-
scowości Czarna Woda, przy 
drodze krajowej nr 22 parkuje 
skradziona na terenie Niemiec 
ciężarówka. Policjanci, którzy 
udali się na miejsce zauważyli 
odpowiadające opisowi auto. 
W kabinie, za kierownicą sie-
dział mężczyzna. Gdy mun-
durowi poprosili go o okaza-
nie dokumentów, mężczyzna 
rzucił się do ucieczki biegnąc 
w kierunku pobliskiego lasu. 
Policjanci natychmiast ruszyli 
w jego kierunku. Gdy ścigany 
mężczyzna wyciągnął z kie-
szeni jakiś metalowy przed-

miot, jeden z policjantów 
po okrzyku „POlICJa – STÓJ 
BO STRZElam” oddał w po-
wietrze strzał ostrzegawczy. 
W wyniku podjętego pościgu 
uciekinier został zatrzymany. 
Okazał się nim 44-letni miesz-
kaniec powiatu kartuskiego. 
Podejrzewany o kradzież auta 
mężczyzna został doprowa-

dzony do starogardzkiej ko-
mendy, gdzie spędził 

noc w pomieszcze-
niu dla osób za-

trzymanych.
W trakcie 

przeszukania 
s a m o c h o d u , 
w którym sie-

dział zatrzy-
many przez 

funkcjonariuszy 
mężczyzna, inter-

weniujący w tej spra-
wie policjanci zabezpieczyli 
również łamaki oraz urządze-
nia elektroniczne mogące 
służyć do kradzieży pojaz-
dów.

Jeszcze dziś 44-latek zosta-
nie przesłuchany i usłyszy 
zarzuty dotyczące włamania 
i kradzieży pojazdu. Za po-
pełnienie tego przestępstwa 
grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności. Śledczy 
wystąpią również do sądu 
z wnioskiem o zastosowanie 
tymczasowego aresztu.

W najbliższym czasie odzy-
skane przez funkcjonariuszy 
z Kalisk auto wróci do swoje-
go prawowitego właściciela.

cZYTAJ 
WIęcE J:

W sobotnie przedpołudnie przedstawiciele służb mun-
durowych z garnizonu pomorskiego stoczyli między sobą 
sportowy bój w rozgrywanych po raz czwarty mistrzostwach 

Policji Garnizonu Pomorskiego w Tenisie Stoło-
wym. Zawody odbyły się na hali sportowej 

w Starogardzie Gdańskim. Najlepszym te-
nisistą okazał się Piotr mojka z Komendy 
Powiatowej Policji w Chojnicach. 

18 marca br. na hali sportowej 
starogardzkiego OSIR-u odbyły się IV 
mistrzostwa Policji Garnizonu Pomor-

skiego w Tenisie Stołowym. W tur-
nieju uczestniczyło 23 funkcjonariu-

szy z naszego województwa oraz 2 
emerytów policyjnych. 

Zarzuty dotyczące kradzieży markowej piły spalinowej usłyszał 
59-letni mieszkaniec gminy Osiek. Został zatrzymany przez miej-
scowych funkcjonariuszy. Policjanci odzyskali również utracone 
w wyniku kradzieży mienie. W najbliższym czasie złodziej odpowie 
przed sądem za popełnione przestępstwo. Grozi mu do 5 lat wię-
zienia. Jak ustalili funkcjonariusze do zdarzenia doszło na początku 
marca br. podczas wycinki drzew w jednej z miejscowości w gminie 
Osiek. Sprawca wykorzystał nieuwagę właściciela i ukradł pozosta-
wioną bez opieki piłę o wartości 800 zł. Śledczy ustalili personalia 
sprawcy tego przestępstwa. mężczyzna został zatrzymany i dopro-
wadzony do Posterunku Policji w Skórczu, gdzie usłyszał zarzuty 
dotyczące kradzieży mienia. W trakcie przeszukania mieszkania 
59-latka policjanci zabezpieczyli skradzioną piłę spalinową.
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Na drugą edycję  sporto-
wo-rekreacyjnej imprezy 
przyjechali nad Jezioro 
Borówno Wielkie,  w gmi-
nie Skarszewy, z różnych 

rejonów województwa po-
morskiego, a także z woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego czy województwa 
mazowieckiego.  Najstarszy 

uczestnik biegu, w wieku 
82 lat, przyjechał z Sopotu. 
Rok temu było 142 uczest-
ników. To  świadczy o coraz 
większej popularności tej 

młodej imprezy.
Bieg odbył się  terenie 

Ośrodka Turystyczno - Wy-
poczynkowego Borówno 
Wielkie, a równolegle z bie-

giem odbył się marsz Nor-
dic Walking. Trasa o długo-
ści 5 km obejmowała jedną 
pętlę. Organizatorem wy-
darzenia był Gminny Ośro-

dek Sportu i Rekreacji wraz 
z partnerami, a patronat 
honorowy sprawowała 
Gmina Skarszewy.

Biegli i chodzili wokół jeziora
SKARSZEWY | pOnAD 200 OSób UcZeStnicZyłO W bieGU WOkół JeZiORA bORóWnO cROSS 2017 ORAZ MARSZU nORDic WAlkinG. 

Podsumowano na niej 
prace nad Gminnym Pro-
gramem Rewitalizacji 
na lata 2015-2025, którą 
przygotował Wydział Fun-
duszy Europejskich skar-
szewskiego Urzędu miej-
skiego. Wziął w niej udział 
burmistrz Jacek Pauli oraz 
szereg zaproszonych osób 
i mieszkańcy zaintereso-
wani procesem rewitaliza-
cji Skarszew. można było 
wysłuchać wielu ważnych 
informacji na temat samej 
rewitalizacji i dlaczego jest 
tak istotna - o tym mówił 
ekspert, pani maria Kiełb-
Stańczuk ze Starogardu 
Gd. Na temat wyznaczenia 
podobszarów przeznaczo-
nych do rewitalizacji (Sta-
re miasto i Dworzec PKP), 
o roli udziału społeczności 
lokalnej w procesie rewi-
talizacji i o planowanych 
przedsięwzięciach społecz-
nych i infrastrukturalnych, 
opowiadali pracownicy 
wspomnianego Wydziału 
Funduszy Europejskich. 
W przerwach, bardzo za-
bawne scenki kabareto-
we zaprezentowały panie 
z KGW Koźmin. 

uM Skarszewy

Chodzi o oceniony pozytywnie projekt pod na-
zwą „modernizacja systemu ściekowego na tere-
nie gminy Skarszewy. Tym samym możemy mówić 
o największym dofinansowaniu unijnym w dzie-
jach naszej gminy! W ramach projektu gruntownej 
modernizacji zostanie poddana gminna oczysz-
czalnia ścieków oraz powstanie kanalizacja sani-
tarna we wsi Więckowy.Podatek VaT, w wysokości 
około 3 mln złotych będzie odzyskany przez spół-
kę, czyli wkład własny do tej inwestycji to kwota 
ok. 4,8 miliona złotych. W tej kadencji, obok tego 
projektu, mamy też środki unijne na dwa projek-
ty edukacyjne, na termomodernizację budynków 
publicznych oraz na modernizację oświetlenia 
ulicznego. 

Łączna kwota dofinansowania unijnego dla gmi-
ny w tej kadencji (nieco ponad 2 lata) sięga już 
kwoty ponad 20 mln złotych! Przed nami kolejne 
szanse na pozyskanie unijnych środków. uM

Dniem Języków Ob-
cych świętowano w 
Pogódkach nadejście 
wiosny. W tym roku 
zmagania między 
klasami odbywały się 
pod hasłem „SPRING 
IS FUNNY”. autor-
kami pomysłu były 
nauczycielki języka 
angielskiego aleksan-
dra Turek i Karolina 
Tyborczyk. Uczniowie 
kl. IV - VI i gimnazjum 
rywalizowali w czte-
rech kategoriach: na 
najciekawiej wykona-
ną angielską budkę 
telefoniczną, plakat 
promujący naukę 
języka angielskiego, 
prezentację żywej ma-
rzanny i najciekawsze 
przebranie klasy. uM

Rozmawiali o rewitalizacji Starego Miasta Są środki na oczyszczalnię 
i kanalizację
SKARSZEWY | pOnAD 8,5 Mln Zł DOfi-
nAnSOWAniA OtRZyMA SpółkA GMinne 
WODOciąGi i kAnAliZAcJA nA ReAliZA-
cJę UniJneGO pROJektU O WARtOści pO-
nAD 16,4 Mln ZłOtych. 

PowITAnIe 
wIosny

SKARSZEWY | W SkARSZeWSkiM ZAMkU JOAnnitóW ODbyłA Się ciekAWA kOnfeRencJA.
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Wyniki biegu

Mieszkańcy Gminy 
Skarszewy:

I miejsce - Paweł Gen-•	
dzierski z Godziszewa
II miejsce - Grzegorz •	
Kiedrowski z Pogódek
III miejsce - Marcin •	
Gostomski ze Skar-
szew.

Kobiety
I miejsce - Dominika •	
Przybylska ze Stobna
II miejsce - Adriana •	
Skweres z Pelplina
III miejsce - Anna •	
Zentara z Gdańska.

Mężczyźni
I miejsce - Mateusz •	
Niemczyk ze Staro-
gardu Gdańskiego
II miejsce - Marcin •	
Mikuś z Pelplina
III miejsce - Maciej •	
Kosiecki z Liniewa.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Zadanie pochłonie ok. 10,5 
mln zł. 70 procent tej sumy 
pokryje Unia Europejska. 
miasto otrzymało bowiem 
na tę inwestycję ponad 7 
mln zł dofinansowania. To 
bardzo ważne przedsię-
wzięcie. Nie tylko poprawi 
wizerunek parku, ale sprawi, 
że stanie się on jeszcze bar-
dziej przyjaznym miejscem 
do rodzinnych spacerów, 
towarzyskich spotkań oraz 
wypoczynku. 

Według koncepcji zago-
spodarowania terenu, na 
podstawie której prawdo-
podobnie do końca sierpnia 
tego roku powstanie pro-
jekt, park miejski zostanie 
przebudowany i uporządko-
wany. Przez sam jego środek 
poprowadzi nowa prome-
nada spacerowa, od której 
odchodzić będą liczne alej-
ki. Staną przy nich wygod-
ne ławeczki, pergole, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery 
i lampy, zaprojektowane 
w jednym stylu, co nada par-
kowi swoistego charakteru 
i doda uroku. Park ozdobią 

nowe drzewa, krzewy i kolo-
rowe klomby kwiatów. Poja-
wią się trawniki, które będzie 
można wykorzystać jako pla-
ce gier, miejsca pikników, za-
baw z psami czy odpoczyn-
ku. Zieleń będzie można 
podziwiać z odnowionego 
tarasu widokowego vis a vis 
Fary, również po zmierzchu 
dzięki oświetleniu od dołu 
reflektorami grupek drzew. 
Nowoczesne oświetlenie 
i monitoring sprawią, że bę-
dzie to miejsce bezpieczne 
do spacerowania i wypo-
czynku bez względu na porę 
roku czy dnia.

Przebudowie ulegnie też 
oczko wodne, fontanna, 
a figura Wierzyczanka zosta-
nie przeniesiona w bardziej 
wyeksponowane miejsce, 
aby „witać” przybywających 
do parku gości. Pojawią się 
tężnie, a dla najmłodszych 
zaplanowano nowoczesne, 
kolorowe ogródki jorda-
nowskie z bezpieczną po-
liuretanową nawierzchnią. 
Dla zmotoryzowanych od 
północnej strony parku wy-

Rusza przebudowa parku
STAROGARD GD. | ODMieniOny WiZUAlnie i bARDZieJ pRZyJAZny MieSZkAńcOM - tAk MA WyGląDAć pARk MieJSki. pRAce pRZyGOtO-
WAWcZe JUż Się ROZpOcZęły. MAJą pOtRWAć DO kOńcA SieRpniA pRZySZłeGO ROkU. JAk DOkłADnie bęDZie WyGląDAć inWeStycJA?

budowany zostanie parking 
na 100 pojazdów z możliwo-
ścią organizowania w tym 
miejscu imprez plenerowych, 
np. koncertów. 

Dodatkowo umocniona zo-

stanie linia brzegowa rzeki 
Wierzycy, wzdłuż której po-
biegnie nowa rekreacyjna 
ścieżka pieszo-rowerowa. 
Droga poprowadzi z zachod-
niej części miasta od uli-

cy Jagiełły do parku, a od 
wschodu z parku do jeziora 
Kochanki. Tam też powstanie 
pomost dla wędkarzy i plat-
forma widokowa oraz miej-
sce na ognisko z drewniany-

mi ławeczkami do siedzenia. 
Nowa ścieżka edukacyjno-re-
kreacyjna opatrzona zostanie 
tablicami informacyjnymi na 
temat istniejącej tam roślin-
ności, ptaków i zwierząt. SD
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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

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
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

ZLEcę ścięcie gałęzi z drzewa na wy-
sokości, tel. 694 642 709

USŁUGI

POŻYcZKI - chwilówki bez BIK, do-
jazd do klienta, tel.530 203 182 

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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 od 67 l ,bez na-
łogów, zmotoryzowany cel matrym., 
tel. 609 127 963

PAN po 50 pozna panią do towazy-
stwa, tel. 787 618 762

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

31-LETNI kawaler bez nałogów szuka 
partnerki do 43 lat, cel - stały związek, 
tel. 515 297 073

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

RÓŻNE

SPRZEDAM niedrogo szafki kuchen-
ne stojące i wiszące, tel. 660 014 238

PRASA kostka masy Ferguson 1.40, 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

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

SIANO, słoma w balotach, 120x150, 
siano kostka z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

SPRZEDAM kuchenkę gazową 2 pal-
nikowa nowa, butle gazowe pełne 3kg 
i 2kg, cena 220 zł, tel. 507 486 424

DREWNO do CO i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

SŁOMA w kostkach, owsiana, 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zł, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

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, 
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

510 894 627

REKlama                                    U/2016/Rl

oferty prosimy 
składać na adres: 

bAuhAus sp. z o.o., 
ul.Tatrzańska 19, 

81-815 sopot 
lub e-mail:

praca@bauhaus.com.pl 
tel. 58 551 88 59

ZATRuDNI
OD ZARAZ 

BRYGaDY 
CIESIElSKIE, 
mURaRSKIE 

ORaZ 
POJEDYNCZYCH 

CIEŚlI.

FIRma

W RAMcE
już od 10 zł 

reklama@expressy.pl
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marzec podopieczni mindaugasa 
Budzinauskasa rozpoczęli być może 
najlepszym meczem w sezonie. Do 
Starogardu przyjechał czołowy zespół 
ligi, Polski Cukier Toruń, który według 
bukmacherów był faworytem tego 

spotkania. Tymczasem Kociewskie 
Diabły rozszalały się na parkiecie 
i osłodziły kibicom sobotnie popo-
łudnie, wygrywając 90:73. Później 
Polpharma pojechała do Sopotu ro-
zegrać z Treflem pomorskie derby. 
W nadmorskim kurorcie Kociewskie 
Diabły potwierdziły, że w drugiej 
rundzie poprawiły grę na wyjazdach 

– po bardzo skutecznej grze wygrały 
trzy pierwsze kwarty. Potem Trefl rzucił 
się do odrabiania strat, ale przewaga, 
którą miała Polpharma wystarczyła, 
by utrzymać korzystny wynik i wygrać 
to ważne spotkanie. Zielona Góra nie 
okazała się dla starogardzian już tak 
szczęśliwa – obecny mistrz i lider PlK 
już w pierwszej kwarcie pokazał, że 
jest w doskonałej formie – Polpharma 
musiała odrabiać 10 punktów straty. 
I podjęła się tego – drugą część meczu 
wygrała czterema punktami. Niestety 
w trzeciej części Stelmet  pokazał swo-
ją wyższość i powiększył przewagę do 
13 punktów. Po ostatniej, remisowej 
kwarcie 85:72 wygrali gospodarze.

W ubiegłą sobotę odbył się pojedy-

nek drużyn walczących o pierwszą 
ósemkę – zarówno Polpharma, jak 
i King Szczecin chcą zagrać w play-of-
fach. Zawodnicy z portowego miasta 
bardzo potrzebowali rehabilitacji po 
wcześniejszej porażce – w Tarnobrze-
gu szczecinianie przegrali z ostatnią 
w tabeli Siarką, a po tym meczu wła-
ściciel klubu zawiesił w obowiązkach 
cały zespół wraz ze sztabem szkole-
niowym. Po pierwszej kwarcie meczu 
w Szczecinie nie było jednak widać, 
aby to poskutkowało – 17:10 wygrała 
Polpharma. Gospodarze przebudzili 
się w drugiej części – zaczęli lepiej bro-

nić i Kociewskie Diabły miały 
spore problemy ze zdobywa-
niem punktów. I w końcu to 

King wyszedł na prowadzenie – przed 
ostatnią kwartą było 50:47 dla szcze-
cinian. Wtedy popis dali koszykarze ze 
Starogardu, zdobywając 13 punktów 
i tracąc zaledwie jeden. Tej przewagi 
Polpharma już nie oddała i wygrała ar-
cyważne spotkanie 67:58. Znakomitą 
formę zaprezentował anthony miles, 
który rzucił 16 punktów.

Nadchodzi okazja do kontynuowania 
dobrej gry z marca. Rywalem Polphar-
my ponownie będzie zespół, które-
go starogardzianie chcieliby „zrzucić” 
z czołowej ósemki – mKS Dąbrowa 
Górnicza. Śląska drużyna nie może być 
zadowolona z formy w marcu – na czte-
ry spotkania wygrała tylko raz. lepsi od 
mKS-u okazali się koszykarze z Ostro-
wa Wielkopolskiego, Radomia i Sopo-
tu. Przełamanie nastąpiło w ostatniej 
kolejce – zawodnicy Siarki Tarnobrzeg 
zostali ofiarami znakomitej skuteczno-
ści mKS-u, który rzucił aż 95 punktów. 

Początek spotkania Polpharma Staro-
gard – mKS Dąbrowa Górnicza w nie-
dzielę o 12:40. Po tym meczu Kociew-
skie Diabły rozpoczną istny maraton 
meczów – już 5. kwietnia zmierzą się 
z miastem Szkła w Krośnie, trzy dni 
później u siebie podejmą Energę Czar-
nych Słupsk, a 12. kwietnia w Kutnie 
zakończą tę wyczerpującą serię.

Diabły gonią ósemkę
KOSZYKÓWKA | UDAny MieSiąc W WykOnAniU pOlphARMy. kOSZykARZe Ze StA-
ROGARDU pRZeGRAli tylkO RAZ – Z liDeReM, A OpRócZ teGO tRZykROtnie WyGRA-
li i ZRObili kOleJny kROk, by DOściGnąć UpRAGniOną óSMą pOZycJę. W WeekenD 
MecZ Z beZSpOśReDniM RyWAleM W WAlce O tę lOkAtę.

nadchodzi okazja do 
kontynuowania dobrej 
gry z marca. Rywalem 
polpharmy ponownie 
będzie zespół, którego 
starogardzianie chcieli-
by „zrzucić” z czołowej 
ósemki – MkS Dąbrowa 
Górnicza. 
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Prawie 8 lat od śmierci Zbigniewa Rompy – trenera, 
który wychował całe rzesze znakomitych bokserów 
odbył się kolejny memoriał jego imienia.

Wychowanek Włókniarza Starogard stoczył w swojej ka-
rierze niemal sto walk i wygrał zdecydowaną większość. 
W swojej karierze wychował zawodników, którzy zdoby-
wali medale zarówno mistrzostw Polski, jak i Europy.

W VII memoriale Zbigniewa Rompy zorganizowanym 
przez Beniaminek Polmet Starogard  stoczone zostało 8 
walk turniejowych (5 walk kadetów i 3 walki juniorów) 
oraz 8 walk towarzyskich. Najlepszym wśród kadetów 
okazał się Kamil majdański, zaś najlepszym juniorem zo-
stał Jakub Tomczak.

ucZcILI PAMIęć 
LEGENDARNEGO 
TRENERA

4.33 –  średnio tyle goli na 
mecz strzelają w rundzie 
wiosennej piłkarze z Staro-
gardu. Na inaugrurację KP 
wygrał 5-1 z Kaszubią Ko-
ścierzyna, tydzień później 
zremisował 4-4 u siebie z Ge-
danią – a spotkanie miało 
dramatyczny przebieg – po 
21 minutach Gdańszczanie 
prowadzili 0-3, następnie aż 
4 gole zdobyli gospodarze 
i gdy, już wydawało się, że 
świetny comeback stanie 
się faktem, Gedania urato-
wała remis 15 minut przed 
końcem.

W Bytowie ponownie KPS 
pokazał charakter. Wynik 
otworzył napastnik biało-
zielono-białych, Sebastian 

Pacek, ale potem dwoma 
trafieniami odpowiedzieli 
gospodarze i do przerwy 
było 2-1 dla Bytovii. Po prze-
rwie jednak strzelali tylko 
goście. W 67. minucie wy-
równał Pacek, w 75. minucie 
gola zdobył wpuszczony 
wcześniej na boisko Szymon 
Rosochacki, a w doliczonym 
czasie gry wynik ustalił Pa-
cek, przy okazji kompletu-
jąc hat-tricka.

W sobotę o 17:00 KP po-
dejmie w Starogardzie 
ostatniego w tabeli Sokoła 
Wyczechy. Tydzień później 
starogardzian czeka wyjazd 
do Rumi na mecz 
z 11. Orka-
nem.

hat-trick packa, 
kpS strzela seriami
PIŁKA NOŻNA | ZAbóJcZO SkUtecZni – tAk MOżnA 
SchARAkteRyZOWAć GRę kp StAROGARD W RUn-
DZie WiOSenneJ. W UbieGły WeekenD biAłO-Zie-
lOnO-biAli OkAZAli Się lepSi OD ReZeRW bytOVii.


