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Panie z tej wsi wygrały Po-
wiatowy Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Jabłowie. 
Teraz powalczą na szczeblu 
wojewódzkim.

Policjanci szukają sprawców 
zuchwałej kradzieży w Skar-
szewach. Włamali się do skle-
pu i wysadzili maszynę!

Polpharma Starogard znów 
wygrała i jest coraz bliżej gry 
w Play-offach.

Spokojnych i Radosnych
Świąt Wielkanocnych
życzy redakcja 
EXPRESSY
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RoZRYWKA | Setki oSób uczeStniczyły w Xiii Powiatowym turnieju kół GoSPodyń wiejSkich w jabłowie Pod StaroGardem Gd. 
jak zawSze, atrakcji było wiele, a widownia Płakała ze śmiechu!

Wygrało KGW Rokocin!

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

Wyjątkowa wystawa
,Haft na Kociewiu - dawniej, dziś i w przyszłości” - to tytuł wystawy 

w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd. Prace można podzi-
wiać do końca maja. Polecamy! 

FotoGAlERiA

Panie z Rokocina zdobyły na-
grodę grand prix podczas XIII 
Powiatowego Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich w Jabłowie. 
Wyróżnienie jury przyznało KGW 
Wielki Bukowiec. Najlepsze cia-
sto przygotowało KGW Kopytko-
wo, planszę Pinczyn. W kategorii 
moda nagrodę zdobyła Osiecz-
na, w konkurencji wokalnej Gra-
bowo, a tanecznej lipinki Szla-
checkie. Impreza, jak co roku, 
cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem. Barwne stroje, niesa-
mowite tańce, wspaniałe głosy, a 
do tego degustacja sprawiły, że 
publiczność była pod wrażeniem 
przygotowań pań. Jak się do-
wiedzieliśmy, próby do turnieju 

w Jabłowie trwały już od dwóch 
miesięcy, bo każde z kół chcia-
ło wypaść jak najlepiej. I tak też 
było. mimo, że zwycięzca mógł 
być tylko jeden, tak naprawdę 
wygrały wszystkie drużyny. Każ-
da była w czymś lepsza. Orga-
nizatorami imprezy było: Staro-
stwo Powiatowe w Starogardzie 
Gdańskim, Stowarzyszenie Ko-
biety Kwiaty Kociewia i Zespół 
Szkół Publicznych w Jabłowie. 
Nagrody w imię niu starosty sta-
rogardzkiego wręczył Jerzy Ko-
morowski, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
wraz z prezes Stowarzyszenia 
Kobiety Kwiaty Kociewia aliną 
Jeleń i dyrektor ZSP w Jabłowie 

małgorzatą Siemieńską. Swoje 
upominki przygotował również 
wiceminister infrastruktury i bu-
downictwa Kazimierz Smoliński. 
Przybyli również: członek Zarzą-
du Powiatu lech Kolaska, radni 
Jurand Kolaska, Jacek marczak, 
wójtowie: Bobowa Sylwester 
Patrzykąt, gminy Starogard Sta-
nisław Połom i Osiecznej Stani-
sław Stosik. Dodajmy, że panie z 
KGW Rokocin będą teraz repre-
zentowały powiat na turnieju 
wojewódzkim już 22 kwietnia w 
luzinie, za które już trzymamy 
kciuki!

 

            sebastian Dadaczyński
fot. mateusz Glanter

fot. mateusz Glanter
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RoZWój | w Skórczu doSzło do SPotkania w SPrawie budo-
wy GazociąGu na terenie Powiatu StaroGardzkieGo. uczeSt-
niczył w nim m.in. wiceminiSter.stARoGARD GD. | niecałe 4 mln zł koSztować będzie moder-

nizacja ii etaPu ul. kościuSzki na odcinku od PelPlińSkiej do 
ronda PitaGoraSa. Połowę SfinanSuje rząd.

iNWEstYcjA | od wczoraj w czyStej wodzie koło 
SkarSzew trwa jedna z więkSzych inweStycji Powia-
towych. 

sZANsA NA GAZ ZiEmNY!RusZA pRZEbuDoWA 
ul. KościusZKi 

BuDuJą mOST 

W Skórczu doszło do spotkania władz tego 
miasta, przedstawicieli samorządu powiatu, 
a także przedsiębiorców z wiceministrem 
infrastruktury i budownictwa Kazimierzem 
Smolińskim. Odbyło się ono w firmie Iglotex, 
która funkcjonuje na tym terenie od kilku-
dziesięciu lat. Nie bez powodu. To właśnie 
ona ma być jednym z głównych beneficjen-
tów projektu. 

- Od dłuższego czasu czynimy starania, aby 
doprowadzić gaz ziemny do Skórcza i oko-
lic, a jego odbiorcami mają być mieszkańcy 
i firmy. Planowana inwestycja została uznana 
przez gdański oddział Polskiej Spółki Gazow-
nictwa za priorytetową. Niemniej decyzja o 
budowie musi jeszcze jeszcze zapaść w jej 
centrali w Warszawie - wyjaśnił Rafał Kosec-
ki, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Funduszy Europejskich Starostwa Powiato-
wego w Starogardzie Gd.

Jak dodał, inwestycja ma powstać w per-
spektywie od trzech do pięciu lat. Są dwie 
możliwości realizacji projektu. Pierwsza prze-
widuje pozyskać na zadanie środki unijne. 
Przedsięwzięcie zgłoszono do procedury 
konkursowej. W maju lub czerwcu będzie 
wiadomo, czy uda się zdobyć dofinanso-
wanie na budowę nitki Starogard - Skórcz 
- Smętowo. Drugi wariant jest już w oparciu 
o własne środki spółki. Wówczas gazociąg w 
pierwszej kolejności ma zostać poprowadzo-
ny do Skórcza, a w drugim etapie do Smę-
towa. Jeszcze w tym roku wykonane mają 
zostać prace projektowe. Samorządowcy 
liczą, że inwestycja rozpocznie się możliwie 

jak najszybciej, dlatego o wsparcie poprosili 
posła ze swojego terenu, który jest jednocze-
śnie wiceministrem infrastruktury i budow-
nictwa. Kazimierz Smoliński zadeklarował 
pomoc. - Tak się składa, że niebawem będę 
rozmawiał z zarządem Polskiej Spółki Ga-
zownictwa, oczywiście deklaruję wsparcie. 
Jak będzie taka potrzeba, porozmawiam też 
o tym z ministrem energii Krzysztofem Tchó-
rzewskim - zapewnił. 

Tylko w samym Skórczu mieszka ok. 3 600 
osób. Burmistrz tego miasteczka Janusz Ko-
secki nie ukrywa, że zależy mu na tym, aby 
zminimalizować liczbę kotłów w mieście. 
Dzięki budowie sieci gazowej mniej będzie 
ogrzewania piecowego, etażowego. W pierw-
szym etapie uda się zlikwidować około 150 
źródeł opalanych węglem. Dla gmin i obec-
nych przedsiębiorstw to również ogromna 
szansa na rozwój, ale i pozyskanie nowych 
inwestorów w przyszłości. - Gaz wpłynie na 
rozwój naszej firmy. To ewidentna korzyść 
środowiskowo - ekonomiczna - podkreślił 
podczas spotkania Tadeusz Włodarczyk, 
przewodniczący rady nadzorczej Iglotexu. W 
podobnym tonie wypowiadał się wicestaro-
sta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chy-
ła, pochodzący z gminy Skórcz, który zabiega 
o tę inwestycję. 

mieszkańcy pięciu gmin: wiejskiej Staro-
gard, Bobowa, miejskiej Skórcz, wiejskiej 
Skórcz, a także Smętowa już odliczają czas do 
realizacji upragnionej od lat inwestycji.

          seba 

Jak informują urzędnicy, przetarg na 
budowę przeprawy wygrała firma Want 
z Tczewa. Najpierw rozpocznie rozbiór-
kę obiektu. mowa o budowli od strony 
Czarnocina. Zgodnie z umową, wyko-
nawca na realizację tego zadania ma 
czas do 15 września, ale chce szybciej 
się z nim uporać. Z uwagi na wymianę 
mostu, trasa będzie nieprzejezdna, stąd 
drogowcy zalecają objazd m.in. przez 
Bączek. 

- Wartość inwestycji to ponad 3 mln zł. 
Jest finansowana z budżetu samorządu 
powiatu starogardzkiego - podkreśla 
Dariusz Kurzyński, dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd. 

Warto podkreślić, że drogowcy szykują 
się jednocześnie do znaczącej poprawy 
dojazdów do mostu. Chodzi o remont 
dwóch dróg powiatowych na odcinku 
Czarnocin - Bączek (do samego mostu 
nad rzeką Wierzycą) oraz Czarnocin - 
Semlin. Zadanie obejmować będzie 
wzmocnienie podbudowy tras i poło-
żenie nowej nawierzchni na całej szero-
kości. PZD na remonty dróg niebawem 
rozstrzygnie przetarg. Prace mają ruszyć 
w czerwcu. 

Niebawem mamy poznać pełny wykaz 
tras przewidzianych do remontu.

                 seba

- Przebudowa II etapu ulicy Kościuszki obej-
mie odcinek o długości ok. 0,7 kilometra, w 
tym dwa skrzyżowania z ul. Pelplińską oraz z 
ul. Przejezdną. Na całej długości jezdnia zo-
stanie poszerzona do 7 metrów. W miejscach 
silnego natężenia ruchu (głównie w okoli-
cach skrzyżowań i szkół) w celu jego uspoko-
jenia i zapewnienia pieszym bezpieczeństwa 
pojawią się wysepki azylowe, a przejścia dla 
pieszych i rowerzystów zostaną doświetlone. 
Skrzyżowanie z ul. Pelplińską zachowa swój 
dotychczasowy kształt i funkcję, podobnie 
jak rondo na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z 
ulicami Owidzką, Jabłowską i Drogą Owidz-
ką - informuje magdalena Dalecka, rzecznik 
ratusza. 

Po obu stronach ul. Kościuszki pojawią się 
szersze chodniki, a wzdłuż ulicy na całej jej 
długości od skrzyżowania z ul. Pelplińską do 
Przedmieścia wybudowana zostanie ścieżka 
rowerowa. Przy czym na odcinku 220 me-
trów od posesji nr 75 do posesji nr 107 z po-
wodu braku wystarczającego terenu, będzie 
wspólną drogą z chodnikiem dla pieszych. 
Pozwoli to jednak rowerzystom swobodnie 
przemieszczać się z centrum miasta aż do 

Przedmieścia w kierunku Owidza.

Cała droga zostanie oświetlona stylowymi 
lampami, podobnie jak na wyremontowa-
nym już odcinku. Na skrzyżowaniu z ul. So-
bieskiego zostanie wybudowana sygnaliza-
cja świetlna. Ważnym elementem inwestycji 
będzie rozbudowa systemu monitoringu 
wizyjnego w tym rejonie miasta. W punktach 
na ul. Sobieskiego, Pelplińskiej, w połowie 
ulicy Kościuszki i przy rondzie Pitagorasa za-
instalowane zostaną cztery kamery.

Prace budowlane rozpoczną się prawdo-
podobnie pod koniec kwietnia i potrwają do 
końca października tego roku. Wykonawca 
planuje rozpocząć przebudowę od środko-
wego odcinka ulicy, tj. od skrzyżowania z ul. 
Pelplińską do ul. Przejezdnej (bez obszaru 
skrzyżowań). Drugi odcinek od ul. Przejezd-
nej do ronda Pitagorasa zostanie przebudo-
wany w okresie wakacyjnym, gdyż pobliska 
szkoła będzie zamknięta i na koniec zostanie 
przebudowane skrzyżowanie z ul. Pelpliń-
ską. 

         seba
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REKlama                                                          25/2017/Rl

stARoGARD GD. | do StaroGardu Przyjechało 8 drużyn flyballowych, a także kilkudzieSięciu zawodników  Startujących 
w konkurencjach doGfriSibee, którzy zjechali Się z różnych zakątków PolSki. SPotkali Się oni na Stadionie miejSkim im. ka-
zimierza deyny.

Psy w roli głównej
24 sztafety mecze wyścigi 

sztafet i ponad 30 zawodni-
ków mogli zobaczyć zgro-
madzeni na stadionie widzo-
wie.W obu konkurencjach 
wystąpiło ponad 90 psów 
z całej Polski. Zawody można 
było śledzić także na żywo 
za pośrednictwem serwisu 
społecznościowego. Wirtual-
ni kibice mocno chętnie ko-
mentowali każdy mecz.

Wyścigi ZooBajka Flyball 
Cup 2017 połączyły zawod-
ników o różnym stopniu 
doświadczenia. udział wzięli 
w nich zarówno debiutan-
ci, jak i dwukrotni mistrzo-
wie Europy. Organizatorami 
Ogólnopolskich Wyścigów 
Psów – Zoobajka Flyball Cup 
2017 byli ZooBajka oraz Frac-
tal Flyball Team.

– Flyball to całoroczna praca 
podczas treningów, a spraw-
dzenie się na wyścigach to 
ogromne emocje dla za-
wodników i psów, ale przede 
wszystkim wspaniałe widowi-

sko dla kibiców – mówi Jolan-
ta Olszewska, współorgani-
zatorka wydarzenia.

Podczas zawodów w Staro-
gardzie wielokrotnie padały 
rekordy klubów. Kibice byli 
świadkami debiutów i suk-
cesów. Najlepszy drużyno-
wy czas w dywizji pierwszej 
wywalczyła drużyna Blade 
Runners unleashed z War-
szawy z czasem 16,19 sekun-
dy. Flyball to jednak sport, 
w którym wszystko może 
się zdarzyć i poza świetnym 
czasem liczy się dokładność, 
opanowanie i niezawod-
ność. Dlatego zwycięzcą 
najszybszej dywizji została 
drużyna Fractal Internatio-
nal affair z Gdańska. Po niej 
kolejne miejsca na podium 
zajęły drużyny: Cross Dogs 
z Gdyni, Road Runners unle-
ashed oraz Blade Runners 
z Warszawy.

Fractal International affa-
ir ustanowiła rekord klubu, 
który wynosi teraz 16,49 se-

kundy i jest czasem na miarę 
mistrzostw Europy, na które 
drużyna jedzie już pod ko-
niec maja. W dywizji drugiej 
wygrała drużyna losPiesos 
Bandits z Olsztyna. Za nimi 
uplasowali się ultra Fly-
ball Team z Tczewa, Fractal 
z Gdańska oraz Cross Dogs 
fly4fun z Gdyni

– Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do sponsorów, 
bez Was to wszystko nie mo-
głoby się odbyć! Bardzo się 
cieszymy, że jak zwykle na 
organizowane przez nas im-
prezy, zaproszenie przyjęło 
Grodzisko Owidz oraz OTOZ 
Animals Schronisko dla Bez-
domnych Zwierząt. Czujemy 
się zaszczyceni, że mogliśmy 
liczyć na życzliwą pomoc i Pa-
tronat Prezydenta Miasta Sta-
rogard Gdański Pana Janusza 
Stankowiaka – powiedziała 
Jolanta Olszewska.

         Krzysztof Grajkowski
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stARoGARD GD |  „bezPieczeńStwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna. wybrane zaGadnienia” - Pod takim haSłem zorGa-
nizowano Seminarium naukowe w auli PomorSkiej Szkoły wyżSzej. 

Rozmowy o bezpieczeństwie
Tematyka spotkania na pewno za-

interesował osoby, które zajmują się 
sprawami zdrowia, sportu,  czy bez-
pieczeństwa, gdyż aula PSW wypeł-
niła się po brzegi gośćmi. - Pomysł 
zorganizowania seminarium, które 
- jak myślę nie będzie ostatnim, ale 
inaugurującym cykl tego typu kon-
ferencji, zrodził się podczas rozmów 
ze studentami Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Starogardzie Gdańskim 
na kierunku administracja o spe-
cjalności Bezpieczeństwo kryzy-
sowe i ratownictwo i studentami 
akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku - podkreśla 
dr Dariusz Skalski, pomysłodawca 
konferencji, który organizuje ją we 
współpracy z Piotrem lizakowskim, 
Sławomirem Dębskim i Tomaszem 
Bojar - Fijałkowskim. - Studenci co-
raz lepiej rozumieją, że nie sztuką 
jest skończyć studia z gołym dyplo-
mem, ale szczególnie ważna staje 
się aktywność w życiu społecznym, 
czy na niwie naukowej.

udział w seminarium został po-
twierdzony certyfikatem. Celem 
organizatorów jest ponadlokalny 
projekt, a ta konferencja była jed-
nym z jego elementów. Chodzi o 
współpracę pomorskich uczelni - 

akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu, Pomorskiej Szkoły Wyższej 
oraz akademii marynarki Wojennej, 

gdzie pracownicy naukowi tworzą 
świetną platformę do wymiany do-
świadczeń.

- Niezwykle ważne stało się dla 
nas zrozumienie wzajemnych re-
lacji pomiędzy bezpieczeństwem, 

zdrowiem i sprawnością fizyczną. 
Współcześnie owe kwestie stały 
się wyjątkowo istotne dla ludzi na-
uki, ale również dla przeciętnego 
człowieka. Zwiększająca się świa-
domość społeczeństwa w kwe-
stiach poczucia bezpieczeństwa, 
świadczeń medycznych i treningu 
fizycznego zachęciła nas do poszu-
kiwania nowych problemów ba-
dawczych łączących te zagadnienia 
- dodaje pomysłodawca. 

Oficjalnego otwarcia konferencji 
„Bezpieczeństwo, medycyna, zdro-
wie i kultura fizyczna. Wybrane za-
gadnienia” dokonali: Wiesław Wika, 
rektor PSW w Starogardzie, leszek 
Burczyk, starosta starogardzki oraz 
Dariusz Skalski. W programie były 
10-15-minutowe wystąpienia za-
proszonych gości, wśród których 
był m.in. Dariusz Skalski, Tomasz 
Bojar-Fijałkowski, ks. arkadiusz Guz, 
adrian Cichawa, Patryk Gabriel, czy 
Sławomir Dębski. Poruszane zagad-
nienia dotyczyły utonięć, zadań 
gminy w zakresie bezpieczeństwa 
na kąpieliskach, pierwszej pomocy 
i publicznego dostępu do defibry-
latorów, czy też wpływu uprawiania 
nordic walking na układ krążenia.

        seba
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AKcjA | wiele rodzin uczeStniczyło w StaroGardzkich obchodach światoweGo dnia świadomości autyzmu.

Stop dyskryminacji!

Tego dnia Fundacja JIm za-
prosiła wszystkich chętnych 
mieszkańców do włącze-
nia się w akcję rozbudzania 
świadomości czym jest au-
tyzm i wrażenia solidarności 
z osobami autystycznymi. 
Przedsięwzięcie rozpoczęło 
się mszą Św. w kościele p.w. 
Św. Wojciecha. Kolejno ulica-
mi miasta wyruszył Niebieski 
marsz. Wszyscy, którzy się do 
niego przyłączyli, wyrazili w 
ten sposób swoją solidarno-
ści i brak zgody na dyskry-

minację osób autystycznych. 
marsz zakończył się w Gale-
rii Neptun, gdzie odbył się 
koncert dzieci i młodzieży. 
Na zakończenie spotkania 
wystąpił tegoroczny jubilat, 
który niedawno świętował 
45. lecie pracy artystycznej 
- Henryk Sadowski. Goście 
mogli obejrzeć też dwie nie-
zależne wystawy fotograficz-
ne poświęcone rodzinom z 
dziećmi autystycznymi. Swo-
je zdjęcia zaprezentowali: 
Edyta lichy, która skupiła się 

głównie na portretach oraz 
Tomasz Rogalski, który jako 
temat do swoich prac wy-
brał spotkania z rodzinami 
w plenerze. W tym wyjątko-
wym dniu z osobami auty-
stycznymi solidaryzowali się 
również urzędnicy poprzez 
podświetlenie budynków. W 
Starogardzie na niebiesko od 
piątku do niedzieli rozbłysły 
siedziby urzędu miasta oraz 
Starostwa Powiatowego.

            seba

WIZyTa BISKuPa KaSyNy
stARoGARD GD. | biSkuP PelPlińSki rySzard kaSyna odwiedził dwie 
miejScowe Placówki: dom Pomocy SPołecznej oraz SPecjalny ośro-
dek Szkolno-wychowawczy. rozmawiał z Pracownikami oraz Pod-
oPiecznymi obu ośrodków i SzczeGółowo Poznał Pracę tych inSty-
tucji.

To była niezapomniana wizyta. 
Zwłaszcza dla mieszkańców DPS. 
Biskup pelpliński ks. Ryszard Ka-
syna w ramach wizytacji Parafii 
pw. Św. mateusza w Staro-
gardzie Gd. odwiedził Dom 
Pomocy Społecznej przy alei 
Wojska Polskiego. Ordyna-
riuszowi diecezji towarzyszy-
li proboszcz tej wspólnoty ks. 
Eugeniusz Stencel i wikariusz 
ks. michał Stępnik. Gości w 
progach placówki powitali 
starosta starogardzki le-
szek Burczyk i dyrektor DPS 
Katarzyna Szczodrowska. 
Goście spotkali się z pra-
cownikami i podopiecznymi. 
 
Obecnie w ośrodku przeby-
wa 55 mężczyzn niepełno-
sprawnych intelektualnie. 
Najmłodszy ma 21 lat, a naj-
starszy 83 lat. Jak zaznaczyła 
pani dyrektor, dzięki zaanga-
żowaniu władz powiatu w 

2012 roku udało się zaadoptować 
poddasze budynku, dzięki czemu 
teraz placówka ma lepsze warun-
ki. Pokoje mieszkańców są prze-

stronne i zadbane, co wpływa na 
komfort ich użytkowników.

  seba 

fot. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.
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Tegoroczna uroczystość od-
była się w Ratuszu Głównego 
miasta w Gdańsku. Wśród 
odznaczonych znaleźli się: 
Wiesław Szajda, prezes Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Gdańsku - odebrał 
z rąk mieczysława Struka, 
marszałka województwa po-
morskiego, wyjątkowe od-
znaczenie w postaci Gryfa 
Gospodarczego,  Tadeusz Za-
górski, prezes Wojewódzkie-
go Zrzeszenia Handlu i usług 
w Gdańsku – otrzymał Platy-
nowy medal im. J. Kilińskiego 
(wręczył go prezes Szajda) 
oraz grono rzemieślników i 
ich uczniów – otrzymali listy 
gratulacyjne od marszałka 
Struka oraz Ireneusz Szwedy, 
doradcy wojewody pomor-
skiego. Podczas uroczystości 
przyznano wiele nagród i 
wyróżnień w kilku katego-
riach, m.in. uhonorowani za 
„intensywny rozwój, nowo-
czesność i profesjonalizm za-
rządzania firmą” zostali Stef-
fen Zimny, prezes zarządu 
firmy STEICO oraz Tadeusz 

Zdunek, prezes Grupy Zdu-
nek Sp. z o.o. - Spotykamy 
się na tej uroczystości, by u 
progu nowych wyzwań po-
dzielić się radością z niedaw-
nych sukcesów – powiedział  
Wiesław Szajda, prezes Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Gdańsku. -   Od lat 
włodarze województwa, na 
wniosek organizacji rzemio-
sła, honorują listami gratu-
lacyjnymi pomorskich rze-
mieślników i ich uczniów. To 
tradycja młoda, kilkunasto-
letnia, ale piękna i radosna. 
To również zwyczaj wyjąt-
kowy, praktykowany według 
mojej wiedzy, tylko w woje-
wództwie pomorskim. Nie 
dziwi to jednak, że zrozu-
mienie władz regionu dla 
spraw mikro, małej i średniej 
przedsiębiorczości przekła-
da się na wysokie pozycje w 
rankingach gospodarczych. 
Prezes Szajda podkreślił 
także, że znikome bezrobo-
cie i rosnąca potrzeba za-
trudniania cudzoziemców 
świadczą o dynamicznym 

rozwoju regionu, w czym 
podstawową rolę odgrywają 
przedsiębiorcy. - Jednak tym 
optymistycznym danym, jak 
zawsze towarzyszy szara rze-
czywistość – dodał. - Cieszy-
my się, że w przezwyciężaniu 
codziennych trudności mo-
żemy liczyć na zrozumienie 
i wsparcie władz. Życzymy 
naszym koleżankom i kole-
gom z innych województw 
by mogli pochwalić się taką 
samą współpracą z admini-
stracją publiczną wszystkich 
szczebli jaką mamy my. W 
uroczystości wręczenia na-
gród i listów gratulacyjnych 
wzięli udział m.in. mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, Ireneusz 
Szweda, doradca wojewody 
pomorskiego, ksiądz kano-
nik ludwik Kowalski, kape-
lan pomorskiego rzemiosła, 
Bogdan Wiszowaty, komen-
dant wojewódzki OHP i rze-
mieślnicy wraz z uczniami. 

     sebastian Dadaczyński

7|Wtorek, 11 kwietnia 2017facebook.com/gst24pl

GAlA |  tradycją już Stała Się coroczna uroczyStość wręczania naGród i liStów Gratulacyjnych PomorSkim rzemieślni-
kom i ich uczniom. wśród wyróżnionych jeSt firma Steico. 

Wyróżnienie dla STEICO 
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debata z PoSłem kilianem

PoSiedzenie zarządu

sKb-Zp | z inicjatywy StaroGardzkieGo klubu bizneSu - 
związku Pracodawców w StaroGardzie Gd. odbyło Się SPo-
tkanie z miejScowym PoSłem janem kilianem.

sKb-Zp | co czeka 12 tySięcy StaroGardzian należących do SPółdzielni mieSzkaniowej? o tym rozmawiano w StaroGardz-
kim klubie bizneSu - związku Pracodawców.

sKb-Zp | w minionym tyGodniu odbyło Się wyjazdowe Po-
Siedzenie zarządu StaroGardzkieGo klubu bizneSu - związku 
Pracodawców w firmie aQ wirinG SyStemS StG SP. z o.o.

SM Kociewie stawia na rozwój

Spotkanie otworzył dyrek-
tor biura SKB - ZP Edward 
sobiecki. - Spółdzielnia 
mieszkaniowa Kociewie jest 
dużą instytucją. Chodzi nie 
tylko o tysiące mieszkańców, 
ale także o same osiedla, któ-
re z roku na rok zmieniają 
się na lepsze. Spotykamy się 
po to, by poznać najbliższe 
zmiany prawa, a także zakres 
planowanych inwestycji - 
podkreślił Edward sobiecki. 

Prezes Spółdzielni miesz-
kaniowej Kociewie Wiesław 

Wrzesiński wyjaśnił, że pla-
nowana jest zmiana ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz ustawy - prawo 
spółdzielcze. Zaznaczył, że 
nowe rozwiązania przygo-
towane przez rząd są ko-
rzystne dla spółdzielni, gdyż 
przewidują m.in. włączenie 
spółdzielni do programu 
mieszkanie Plus.

Kolejną ważną częścią 
spotkania było omówienie 
najważniejszych inwestycji. 
W tym roku zostanie zakoń-

czony 5-letni proces likwi-
dacji piecyków gazowych. 
Program objął aż 6 tysięcy 
mieszkań. Dzięki niemu lo-
katorzy mają tanią ciepłą 
wodę, ale przede wszystkim 
bezpieczne mieszkania. Pla-
nowane jest również odno-
wienie elewacji budynków, 
remonty balkonów, ulic 
i chodników, upiększanie 
zieleni, wymiana oświetlenia 
na energooszczędne. Spół-
dzielnia stawia również na 
doposażenie osiedli w miej-
sca do zabaw dla dzieci, 
siłownie i boiska. Wiesław 
Wrzesiński podkreślił w tym 
zakresie dobrą współpracę 
z miastem. Ważną informa-
cją dla mieszkańców jest 
również kwestia sprzątania 
klatek schodowych. Do tego 
celu będzie wyłoniona fir-
ma. lokator miesięcznie za 
tę usługę będzie płacił 10 zł. 
Nastąpi także poprawa bez-
pieczeństwa poprzez mon-
taż monitoringu.

            seba  

W siedzibie SKB - ZP po-
ruszono wiele tematów. 
- Cieszymy się, że pan po-
seł przyjął nasze zaprosze-
nie. Naszym zamiarem są 
cykliczne takie spotkania. 
Przynajmniej raz w miesiącu, 
by przedstawiciele różnych 
branż, skupieni w naszej or-
ganizacji, mieli możliwość 
poznać najważniejsze prace, 
działania rządu, parlamentu, 
a jednocześnie przedstawić 
swoje bieżące problemy 
w prowadzeniu działalności 
gospodarczej - podkreślił 
Edward sobiecki, dyrektor 
biura SKB - ZP.

Korzystając z obecności 
posła przedsiębiorcy omówi-
li najważniejsze zagadnienia. 
Rozmawiali o projekcie usta-
wy o ograniczeniu handlu 
w niedziele. Jak zaznaczył 
Edward sobiecki, pojawiają 
się nowe propozycje, mówi 
się, że zapisy są niedosko-
nałe, bo jak na przykład 
rozwiązać problem sklepów 
z kurortach. - Jest to projekt 
obywatelski, nie rządowy, 
nad którym musimy się po-
chylić, obecnie jest dyskuto-
wany na komisjach sejmo-
wych. Żądania są silne, aby 
zamknąć sklepy w niedziele, 
za wyjątkiem dwóch niedziel 
przed Bożym Narodzeniem, 
jednej przed Wielkanocą 
i kilku innych w ciągu roku. 
Pracujemy nad kompromi-
sem. Bierzemy pod uwagę 
głosy różnych środowisk. 
Co do handlu w kurortach, 
będziemy szukać rozwiązań, 
choć wszystkich nie zadowo-
limy - przyznał jan Kilian.

Przedsiębiorców intereso-
wała również kwestia przy-
szłej ,,Konstytucji Biznesu”, 
głównie to, co będzie zawie-
rał ten dokument. 

 - Pragnę uspokoić. Na 
pierwszym miejscu ko-
deks biznesu ma stawiać na 
przedsiębiorcę jako uczciwe-
go człowieka. Dać wyraźny 
przekaz, jak państwo widzi 
rolę przedsiębiorcy, i jak 
mają podejść do jego bie-
żących spraw organy rządo-

we i samorządowe. Chodzi 
o zbudowanie silnej pozycji 
tych, którzy prowadzą wła-
sną działalność gospodarczą, 
a nie tworzyć im problemy - 
podkreślił poseł.

Ważnym poruszanym te-
matem była służba zdrowia. 
Przedsiębiorcy pytali, co za-
mierza zrobić ministerstwo, 
aby zatrzymać w Polsce le-
karzy kończących studia. Je-
den z pomysłów dotyczy od-
pracowania przez nich kilku 
lat w zamian za możliwość 
edukacji. 

- Trwa dyskusja na temat 
możliwości przymuszenia do 
pracy lekarzy w kraju po stu-
diach. Słyszymy jednak kry-
tyczne głosy, że to zamach 
na wolność. Na poziomie 

rządowym i sił politycznych 
trwają intensywne rozmowy 
w tej sprawie. Nie ukrywam 
jednak, że posłowie mają 
podzielone opinie w tym za-
kresie, ale to nic nadzwyczaj-
nego. Często mamy różne 
zdania, by na końcu dojść do 
porozumienia - wyjaśnił po-
seł. Pytany o gabinety pielę-
gniarek w szkołach, przyznał, 
że jest to ważna sprawa do 
analizy.

Przedstawicieli SKB - ZP in-
teresował także temat budo-
wy obwodnicy Starogardu, 
której rozpoczęcie zaplano-
wano na 2021 r. Zwłaszcza, 
że jan Kilian jest członkiem 
sejmowej komisji infrastruk-
tury. - To, że droga zostanie 
wybudowana, nie podlega 
dyskusji. Kwestia tylko, kie-

dy wbita zostanie pierwsza 
łopata, sukcesem byłoby roz-
poczęcie prac jeszcze w tej 
kadencji Sejmu. Nie widzę 
żadnych zagrożeń. Zarówno 
ja, jak i minister infrastruktu-
ry Kazimierz Smoliński mamy 
tę sprawę na uwadze - wyja-
śnił poseł.

Członek zarządu SKB - ZP 
mirosław stosik zwrócił zaś 
uwagę na problemy zwią-
zane z programem Rodzina 
500 plus. Zauważył, że pra-
cownicy wręcz zmuszają 
pracodawców, by zaniżać ich 
oficjalne dochody. Wszystko 
po to, by otrzymać pieniądze 
na pierwsze dziecko. Poseł 
zapewnił, że w najbliższych 
tygodniach cały program 
będzie analizowany i niewy-

kluczone, że pewne zmiany 
nastąpią. Jednocześnie pod-
kreślił, że program przynosi 
wiele korzyści, m.in. w obro-
tach w handlu. Szczególnie 
w małych miejscowościach. 
mirosław Stosik poruszył 
również problem braku pra-
cowników na rynku. Obecnie 
przedsiębiorcy bazują na za-
trudnianiu obcokrajowców. 
jan Kilian zapewnił, że rząd 
pracuje nad projektem usta-
wy, która wprowadza nowe 
zasady dotyczące przyjmo-
wania cudzoziemców.

Na kolejnym spotkaniu 
z posłem poruszone zostaną 
inne, równie ważne tematy, 
nad którymi pracuje rząd.

     
     sebastian Dadaczyński

Zarząd zapoznał się z dzia-
łalnością firmy, zwracając 
szczególną uwagę na dy-
namiczny rozwój, o czym 
świadczy m.in. wzrost za-
trudnienia z 88 osób do 291 
w 2016 r. oraz 15-krotny 
wzrost sprzedaży. Firma 
specjalizuje się w produkcji 
wiązek i systemów kablo-
wych, a także elektroniki i 
elementów mechanicznych 
dla branży rolniczej, leśnej, 
budowlanej, przemysłowej, 

kolejowej, autobusowej, 
energetycznej, medycznej. 
Odbiorcami wysokiej jakości 
wyrobów są światowe firmy, 
jak m.in. Komatsu, Nordson, 
lachenmaier, aBB, Scania, 
Siemens, Danfoss. 

Godne podkreślenia są pla-
ny rozwojowe firmy, zakłada 
się 15% wzrost sprzedaży 
oraz wybudowanie nowego 
zakładu zatrudniającego po-
nad 700 osób. Firma również 
realizuje zadania na rzecz za-

łogi i środowiska w ramach 
Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu i efektywnej 
współpracy ze szkołami za-
wodowymi, zabezpieczając 
staże i praktyki. W trakcie 
spotkania na ręce Pani Dy-
rektor Zarządzającej firmą – 
Ewie sulewskiej wręczono 
medal „Za Wspieranie Roz-
woju Przedsiębiorczości”.

            
             seba

POLUB NASZ PROFIL
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO! /gst24pl
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mINISTER W OSIEKuSPOTKaNIE SZEFóW RaD
RZĄD | o najważniejSzych rządowych ProGramach, Pla-
nach oraz działaniach w reGionie rozmawiał z mieSzkań-
cami oSieka i okolic ParlamentarzySta kazimierz SmolińSki.

sKb-Zp | Przewodniczący i wicePrzewodniczący rad Go-
SPodarczych działających w Samorządach SPotkali Się 
w Siedzibie StaroGardzkieGo klubu bizneSu-związku   
Pracowawców

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, 
a zarazem poseł RP przybył do tej kociewskiej 
miejscowości na zaproszenie tamtejszego 
proboszcza ks. Zdzisława Ossowskiego. Pod-
czas spotkania parlamentarzysta mówił m.in. 
o programie mieszkanie Plus, który zakłada 
budowę tanich lokali na wynajem z opcją 
dojścia do własności. mieszkańców Osieka 
interesowało, czy jest szansa, aby takie miesz-
kania powstały również w ich miejscowości. 
Wiceminister wyjaśnił, że jeśli władze gminy 
będą zainteresowane takim budownictwem, 
nic w tej sprawie nie stoi na przeszkodzie. 
 
Kazimierz Smoliński przedstawił również 
szereg zmian dotyczących Poczty Polskiej, 

by stała się ona bardziej przyzna klientom. 
Tak też się stało, choćby z uwagi na urucho-
mienie w placówkach bezpłatnego dostępu 
do internetu poprzez sieć WiFi. mieszkańcy 
Osieka zwrócili uwagę, aby dążyć do popra-
wy warunków lokalowych, gdyż niektóre pla-
cówki są bardzo małe i przez to niewygodne. 
Wiceminister zaznaczył, że zdaje sobie z tego 
sprawę, ale w wielu przypadkach Poczta 
Polska korzysta z prywatnych budynków. 
Spotkanie w Osieku było już kolejnym tego 
typu w regionie. Kazimierz Smoliński zazna-
czył, że będzie kontynuował takie debaty, by 
mieszkańcy na bieżąco wiedzieli, jakie dzia-
łania podejmuje rząd i parlament.

        seba

Spotkanie otworzył prezes SKB - ZP Grze-
gorz borzeszkowski. - Celem naszego ze-
brania jest wymiana doświadczeń. Chcemy 
poznać, jak one funkcjonują, jakie tematy 
podejmują i o czym należy rozmawiać w 
najbliższym czasie - podkreślił.

W podobnym tonie wypowiadał się dyrek-
tor biura SKB - ZP Edward sobiecki. - W su-
mie w powiecie starogardzkim funkcjonuje 
siedem rad gospodarczych. Działa w nich 
46 przedsiębiorców. Wartością dodaną jest 
również to, że do współpracy zaprosiliśmy 
Cech Rzemiosł Różnych, dzięki czemu mamy 
jeszcze więcej ekspertów. Bardzo cenimy 
sobie relacje z samorządami. mamy radość, 
że dzięki naszej pracy takie rady powołano, 
mają one wpływ na życie gospodarcze i spo-
łeczne danej gminy - wyjaśnił.

W spotkaniu uczestniczyli:
stefan lubawski, przewodniczący Rady 

Gospodarczej przy Prezydencie Starogardu 
i członek tejże rady mariusz szwarc

Zenon sobiecki, przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew 

jarosław Wasielewski, przewodniczący 
Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Smę-
towo Graniczne,

Henryk Kubiński, przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Wójcie Gminy lubicho-

wo i jego zastępca tadeusz Döring
Andrzej Kwaśniewski, przewodniczący 

Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Sta-
rogard i jego zastępca Ryszard stobba 

Ryszard Kupka, przewodniczący Rady Go-
spodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska i jego 
zastępca mateusz trawicki 

Ryszard Konewka, przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Wójcie Gminy Zblewo i 
jego zastępca Andrzej majka

W trakcie dyskusji szefowie rad przed-
stawili swoje spostrzeżenia. Przyznali, że 
współpraca z samorządami układa się im 
dobrze, a wspólnie dyskutują m.in. o inwe-
stycjach. Z każdym rokiem wcześniej skła-
dają swoje propozycje do budżetów gmin. 
Wśród wniosków pojawiła się propozycja, 
aby wystąpić do niektórych samorządów o 
ustanowienie nagrody dla przedsiębiorców 
oraz o zwolnienia z podatków od nierucho-
mości dla nowych firm, a w późniejszym eta-
pie przygotować spotkania w gminach dla 
wszystkich przedsiębiorców. - Chcemy rów-
nież, aby młodzież odwiedziła firmy i mo-
gła poznać, jak one funkcjonują. To bardzo 
ważne w momencie wyboru szkoły. musimy 
stawiać na szkolnictwo zawodowe - dodał 
Edward sobiecki.

    sebastian Dadaczyński
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GmiNA stARoGARD | Gmina StaroGard. GrodziSko owidz 
jak zawSze Pozytywnie zaSkakuje mieSzkańców kociewia. 
Przed świętami zorGanizowało jarmark wielkanocny.

oWiDZKi jARmARK WiElKANocNY

Piękna słoneczna niedzie-
la sprawiła, że do Grodziska 
Owidz przybyły całe rodziny. 
Kolorowe kramy kusiły zapa-
chami i pięknymi wyrobami! 
Wielu zdecydowało się na 
smaczny posiłek i wypijecie 

kawy w malowniczym za-
kolu Wierzycy. Dla małych 
odkrywców czekała zaś nie-
samowita przygoda w grze 
terenowej, a dla tych, którzy 
chcieli spróbować szczęścia 
- owidzkie koło fortuny. Póź-

niej było wielkie szukanie 
jajek na grodzie oraz nie-
spodzianka prosto z nieba. 
Grodzisko Owidz serdecznie 
zaprasza do odwiedzin!

            seba 

dla jana Pawła ii 
bolEsŁAWoWo | za nami Xii konkurS Prozy i Poezji św. jana 
Pawła ii burS i internatów województwa PomorSkieGo

Przedsięwzięcie zorganizowano w pałacu 
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Bolesławowie. Jury w 
składzie: przewodniczący ks. Rafał Zachmie-
lewski, Grażyna Chodukiewicz, martyna 
Grzesiuk, Sławomir Hoduń i Grzegorz Oller

orzekli: w kategorii poezja recytowana: 
1. Katarzyna Gabryś - Powiatowa Bursa dla 

młodzieży Szkolnej w Chojnicach
2. Karina Stankovicz - Powiatowa Bursa 

Szkolna w Człuchowie
3. Ex aequo Roksana Reglińska - Internat 

Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławo-
wie i Krystian Rink - Collegium marianum w 
Pelplinie 

Wyróżnienie: Jagoda mejer - Internat Ze-
społu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie

W kategorii poezja śpiewana:
1. marta mich - Internat Zespołu Szkół Rol-

niczych CKP w Bolesławowie

2. Wiktoria Drężek, adrianna Goetzke, Wik-
toria Went - Internat Zespołu Szkół Rolni-
czych CKP w Bolesławowie

3. mirella Tasarz - Internat Zespołu Szkół 
agrotechnicznych i Ogólnokształcących w 
Swarożynie

Jury w składzie: Katarzyna Piekarz, martyna 
Grzesiuk oceniło uczestników konkursu w 
kategorii: Test z biografii Św. Jana Pawła II i 
najlepsi okazali się:

1. Zuzanna lewandowska - Internat Zespo-
łu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie

2. Ramona Witkowska - Bursa Gdańska, ul. 
Podwale Staromiejskie 

3. Szymon Ostrowski - Collegium marianum 
w Pelplinie 

Wszystkim uczestnikom gorąco gratuluje-
my! Kolejny konkurs już za rok!

            Dawid Filanfo
t .
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sKARsZEWY | to była zuchwała kradzież. nieznani dotąd 
SPrawcy wySadzili bankomat! 

stARoGARD GD. | Policjanci wyjaśniają Przyczynę wyPad-
ku droGoweGo z udziałem 3 Pojazdów, jaki wydarzył Się 
na Skrzyżowaniu alei niePodleGłości z ulicą Szwoleżerów 
rokitniańSkich. 

stARoGARD GD. | trzy oSoby trafiły do SzPitala wSkutek 
wyPadku droGoweGo, do któreGo doSzło na obrzeżach 
miaSta.

GmiNA stARoGARD | Policjanci wyjaśniają okoliczności 
wyPadku droGoweGo, który wydarzył Się w miejScowości 
dąbrówka.

uKRADli KilKAsEt tYsięcY ZŁotYcH? zmarł w SzPitalu

wymuSił PierwSzeńStwo na Skrzyżowaniu 

uDERZył W DRZEWO I DaCHOWał! 

mieszkańcy Skarszew wciąż komentują 
nietypową kradzież z włamaniem do ban-
komatu. Do zdarzenia doszło przed jednym 
z miejscowych marketów. 

- Sprawca lub sprawcy dostali się do po-
mieszczenia z bankomatem przez wybitą 
szybę sklepu, po czym wysadzili maszy-
nę. Policjanci, jak tylko dowiedzieli się 
o sprawie, natychmiast udali się na miej-
sce. Potwierdzili, że doszło do popełnienia 
przestępstwa, ale sprawców już nie było - in-
formuje ,,Express Powiatu Starogardzkiego” 
asp. sztab. marcin Kunka, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji. 

Funkcjonariusze od razu rozpoczęli 
czynności. Technik zabezpieczył po-
zostawione przez przestępców ślady, 
a policjanci z grupy dochodzeniowo - 
śledczej sporządzili oględziny miejsca 
zdarzenia. Do zabezpieczenia śladów 
włączyli się również specjaliści z labo-
ratorium kryminalistycznego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Rów-
nocześnie kryminalni prowadzili swoje 
czynności operacyjne, by ustalić oko-
liczności tej sprawy i zatrzymać spraw-
ców. Policja potwierdza, że pieniądze 
z bankomatu zostały skradzione, ale 
nie podaje, o jaką konkretnie kwotę 
chodzi. Tymczasem z ustaleń naszych 

reporterów wynika, że z bankomatu mo-
gło zginąć nawet kilkaset tysięcy złotych, 
ale są to nieoficjalne informacje. Obecnie 
policja wciąż szuka złodziei. 

- Cały czas prowadzimy czynności zmie-
rzające do ustalenia personaliów sprawców 
oraz ich zatrzymania - dodaje asp. sztab. 
marcin Kunka. 

To pierwsza tego typu kradzież w powie-
cie starogardzkim. Niemniej na Pomorzu 
dochodziło już do wysadzania bankoma-
tów. Wcześniej były również przypadki wy-
rwania maszyn!

   sebastian Dadaczyński

Około godziny 15:00 dyżurny starogardz-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypad-
ku drogowym, jaki wydarzył się w miejsco-
wości Dąbrówka. Dyżurujący przy telefonie 
alarmowym policjant natychmiast skierował 
w ten rejon funkcjonariuszy z drogówki, któ-
rzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Do wypadku doszło na prostym odcinku 
drogi po tym, jak kierowca hondy rozpoczął 
manewr wyprzedzania jadącego przed nim 
ciągnika. mężczyzna prawdopodobnie nie 
zauważył, że jego auto jest już wyprzedzane 

przez samochód marki audi. W wyniku zde-
rzenia tych pojazdów 26-letni kierowca audi 
uderzył w drzewo i dachował. Drugie uczest-
niczące w wypadku auto zjechało z drogi na 
pobocze, gdzie uderzyło w skarpę.

W wyniku tego zdarzenia ranny został 
kierowca audi. mężczyzna trafił do szpitala, 
gdzie pobrana została mu krew w celu prze-
prowadzenia badania na zawartość alkoho-
lu. Drugi uczestnik tego zdarzenia był trzeź-
wy i nic mu się nie stało.

        seba 

Około godz. 11:00 dyżurujący przy tele-
fonie alarmowym policjant otrzymał zgło-
szenie o wypadku drogowym, jaki wydarzył 
się w Starogardzie na 
skrzyżowaniu alei 
Niepodległości z ulicą 
Szwoleżerów Rokit-
niańskich. Na miejsce 
natychmiast udali 
się funkcjonariusze z 
drogówki, grupa do-
chodzeniowo-śledcza 
oraz technik krymi-
nalistyki. Jak wynika 
ze wstępnych ustaleń 
pracujących na miejscu funkcjonariuszy 85-
letni mężczyzna, który kierował osobową 
hondą prawdopodobnie nie ustąpił pierw-
szeństwa na skrzyżowaniu, zderzył się z au-

tobusem i uderzył w bok samochodu marki 
Saab.Kierowca hondy trafił do szpitala w 
celu zdiagnozowania obrażeń. mężczyzna 

zmarł po przewiezieniu 
do placówki medycz-
nej. Badanie alkomatem 
wykazało, że kierow-
ca solarisa i saaba byli 
trzeźwi. Interweniujący 
w tej sprawie policjan-
ci sporządzili oględziny 
miejsca zdarzenia oraz 
rozbitych pojazdów. 
Technik kryminalistyki 
wykonał dokumentację 

fotograficzną i zabezpieczył ujawnione na 
miejscu ślady, które pomogą w ustaleniu 
bliższych okoliczności tego zdarzenia.

       seba

Tuż przed południem starogardzcy poli-
cjanci pracowali na miejscu wypadku dro-
gowego, jaki wydarzył się na skrzyżowaniu 
ulicy Skarszewskiej z ulicą Transportowców. 
Dyżurny, który przyjął zgłoszenie natych-
miast skierował w ten rejon funkcjonariuszy 
z drogówki, policjantów z grupy dochodze-

niowo-śledczej oraz technika kryminalisty-
ki, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Jak wstępnie ustalili mundurowi, do tego 
zdarzenia prawdopodobnie przyczynił się 
24-letni kierowca skody, który wjechał na 
skrzyżowanie, nie ustępując pierwszeństwa 
kobiecie kierującej osobowym citroenem. W 

wyniku bocznego zderzenia pojaz-
dów do szpitala trafili kierowca sko-
dy oraz 30-latka kierująca citroenem 
i 3-letnia pasażerka tego auta. Bada-
nie alkomatem wykazało, że osoby 
kierujące pojazdami były trzeźwe. 
Interweniujący w tej sprawie poli-
cjanci zabezpieczyli ujawnione na 
miejscu wypadku ślady, wykonali 
dokumentację fotograficzną oraz 
sporządzili oględziny rozbitych po-
jazdów. Obecnie śledczy wyjaśniają 
bliższe okoliczności tego zdarzenia.

       seba
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stARoGARD GD. | lekarze z oddziału okuliStyczneGo wyko-
nują nowy zabieG okuliStyczny – witrektomię. w trójmieście 
na chwilę obecną Są tylko 2 Placówki, które wykonują Po-
wyżSzą Procedurę.

stARoGARD GD. | fundacja enerGa dofinanSowała zakuP 
aParatu uSG dla oddziału GinekoloGiczneGo SzPitala.

Nowy zabieg okulistyczny 

Nowy aparaT USG 

Witrektomia to mikrochi-
rurgiczny zabieg, stosowany 
w wielu różnych schorzeniach 
siatkówki i ciała szklistego. 
W zależności od istniejącej 
choroby, jego celem może być 
stabilizacja, poprawa lub przy-
wrócenie prawidłowego funk-
cjonowania siatkówki oka. 

Niektórzy mówią o niej 
„operacja ostatniej szansy” – 
i wiele w tym prawdy. Dzięki 
postępom medycyny, wpro-
wadzeniu nowoczesnych 
technik operacyjnych i naj-
nowszych aparatów medycz-
nych można dzięki witrekto-
mii leczyć lub powstrzymywać 
choroby, które kilkadziesiąt lat 
temu prowadziły do utraty wi-
dzenia.

           
            seba

Już po raz kolejny szpital 
mógł liczyć na pomoc ze 
strony Fundacji Energa, która 
przekazała 60 tys. zł na rzecz 
zakupu aparatu uSG. Sprzęt 
kosztował ponad 130 tys. zł 
- różnica została pokryta ze 
środków własnych szpitala. 
Zakupiony aparat uSG jest 

profesjonalnym, innowacyj-
nym i najbardziej uniwersal-
nym aparatem do skanowa-
nia w czasie rzeczywistym. 

Wykonanie badania uSG 
w ciąży umożliwia obejrze-
nie wnętrza ciała, w tym 
rozw?ającego się w ciele ko-
biety płodu. Wykorzystuje 
się do tego fale ultradźwię-
kowe – docierają one do na-
rządów wewnętrznych, które 
w różny sposób pochłaniają 
lub odb?ają wiązkę ultradź-
więków, a specjalny aparat 
przetwarza odebrane sygna-

ły w obraz, który pojawia się 
na monitorze. Na jego pod-
stawie lekarz ginekolog ul-
trasonolog może ustalić wiek 
i płeć płodu, a przede wszyst-
kim obserwować jego rozwój 
i odczytać wiele ważnych in-
formacji – wielkość i kształt 
różnych części ciała dziec-

ka, jego 
n a r z ą -
dów we-
w n ę t r z -
n y c h , 
umiejsco-
w i e n i e 
ł o ż y s k a , 
ilość wód 
p ł o d o -
wych itp.  

- Do 
n a s z e j 
f u n d a c j i 
zgłaszają 
się różne 
podmioty 

medyczne, organizacje oraz 
instytucje nie tylko działają-
ce na rzecz ochrony zdrowia. 
W tym roku, do dnia dzi-
siejszego otrzymaliśmy już 
ponad 1000 pism, ok. 80% 
z nich stanowią prośby. Nie 
od początku naszego działa-
nia mieliśmy wiodący temat. 
Potem okazało się dość szyb-
ko, że największe potrzeby 
sygnalizują rodzicie dzieci 
chorych, osoby dorosłe ma-
jące kłopoty ze zdrowiem 
i oddziały szpitale, ratownic-
two medyczne, straż pożar-

na oraz lokalne organizacje 
pożytku publicznego. Posta-
nowiliśmy zatem, że każdy 
kolejny rok otrzyma wiodący 
temat. Tematem ubiegłego 
roku była ochrona zdrowia 
i ratownictwo medyczne. 
Wśród osób reprezentują-
cych ochronę zdrowia zna-
lazł się Pan dr minowski, któ-
ry zgłosił się do nas z prośbą 
o pomoc. Na takim oddziale 
jak Oddział Ginekologiczno 
– Położniczy zaczyna się ży-
cie i myślę, że to robi duże 
wrażanie na każdym, kto 
ma wyobraźnie i wrażliwość. 
O ile dobrze sobie przypomi-
nam, to pomoc przekazana 
starogardzkiemu oddziałowi 
w 2011 r. była jedną z pierw-
szych przekazanych rzecz 
oddziałów szpitalnych – in-
formuje Halina lewkowska, 
wiceprezes Fundacji Energa. 

Przypomnijmy, że na prze-
strzeni ostatnich lat Fundacja 
Energa przekazała dofinan-
sowanie w wysokości 80 tys. 
zł na rzecz zakupu 2 specjali-
stycznych łóżek porodowych 
oraz w wysokości 30 tys. zł 
na zakup aparatów KTG do 
monitorowania ciąży w tym 
ciąży bliźniaczej. Dodatko-
wo fundacja wsparła Oddział 
Ortopedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu, przekazując na 
cele remontowe oddziału 35 
tys. zł.
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stARoGARD GD. | 1146 kG żywności udało Się uzbierać Pod-
czaS trzech dni.  wSzyStko w ramach oGólnoPolSkiej akcji.

zebrali żywność  

Zebrane jedzenie jeszcze 
przed Wielkanocą trafi do 
potrzebujących. W stolicy 
Kociewia zbiórka odbywa-
ła się w sześciu sklepach. 
Chętnie przyłączyły się do 
niej Intermarche, Biedron-
ka, lidl, Tesco, Iglotex oraz 
Restauracja Ogródek, która 
przygotowała poczęstunek 
dla wolontariuszy.

W akcji bezinteresownie 
pomagało 80 osób. Wśród 
nich znaleźli się radna miasta 

Wioleta Strzemkowska-Kon-
kolewska oraz prezydent 
Starogardu Janusz Stanko-
wiak. - Praca przy pakowa-
niu zakupów okazała się 
dość wymagająca. Nie było 
wcale tak łatwo, jak mogło-
by się wydawać. Warto było 
się jednak trochę wysilić. Cel 
jest przecież szczytny. Jeśli 
można pomóc, to należy to 
robić - powiedział prezy-
dent.

Podczas całej zbiórki w sie-
dzibie Stowarzyszenia „moż-

na Inaczej” pracował osobny 
sztab ludzi, którzy zliczali po-
szczególne produkty w celu 
przygotowania raportu dla 
Banku Żywności. Te same 
osoby na bieżąco pakowały 
paczki i rozdawały potrzebu-
jącym.

Całą akcję przygotowa-
ło Stowarzyszenie „można 
Inaczej”. Wszystkich zaan-
gażowanych kosztowało 
to sporo wysiłku. - Pomimo 
zmęczenia to była udana 
zbiórka i piękny dar serca 
jednych dla drugich. Wszyst-
kim bardzo dziękujemy. Je-
steśmy wdzięczni sklepowi 
Intermarche, który zawsze 
chętnie z nami współpracu-
je oraz Restauracji Ogródek. 
Pamiętajmy wspólnie poma-
ga się łatwiej, bo razem mo-
żemy więcej - powiedziała 
prezes stowarzyszenia Doro-
ta Dorau.

            
           seba

fo
t .

 u
m

 S
ta

ro
ga

rd



13|Wtorek, 11 kwietnia 2017facebook.com/gst24pl

poWiAt stARoGARDZKi | ta hiStoria PoruSzyła wielu mieSzkańców i internautów. od środy trwają PoSzukiwania... bydła.

Z lądu i powietrza szukają... krowy! 
Cała akcja rozpoczęła się 

już w środę, gdy z gospo-
dartwa Państwa Załęskich 
z Królewskiego Bukowca w 
gminie Zblewo uciekło aż 37 
krów rasy limousine. Przejęta 
sytuacją rodzina rozpoczęła 
ich poszukiwania na tere-
nie aż trzech gmin: Zblewa, 
Skarszew i Starogardu. miej-
scowość, w której mieszkają 
i pracują, leży bowiem na 
pograniczu tych gmin. Gdy 
było już wiadomo, że sama 
sobie z tym nie poradzi, do 
pomocy zaangażowano do-
datkowych ludzi.

W sumie mniej więcej 100 
osób: mieszkańców, rolni-
ków, strażaków, leśników. 
lornetki, mapy, narady, a do 
tego ciężki sprzęt i ludzie 
przeczesujący lasy i łąki - tak 
wygląda sytuacja, której się 
przyglądaliśmy. Co więcej, na 
Kociewie udało się ściągnąć 
paralotniarza, który latał nad 
łąkami i lasami i z góry namie-
rzał po kolei krowy. mimo, że 
nie zawsze sprzyjała jemu 
pogoda, bo utrudniał silny 

wiatr i zbyt duże słońce. Cho-
dzi o paralotniarza Józefa Ko-
ziczkowskiego z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Karsin, które-
go zaangażowano po wcze-
śniejszych staraniach m.in. 
Wojciecha Kulasa, mieszkań-
ca Kleszczewa Kościerskiego. 
W działaniach uczestniczyły 
także OSP Krąg, OSP Skar-
szewy, OSP Pogódki, OSP 
Koźmin, OSP Czarnocin, OSP 
Sucumin, OSP Sumin, OSP 
Zblewo. Był także człowiek z 
dronem, ale urządzenie nie 
spełniło swojego zadania. 

akcja trwała w bardzo trud-
nym terenie. - Jestem już tym 
wszystkim wykończony - po-
wiedział Zbigniew Załęski, 
właściciel stada. 

W podobnym tonie wypo-
wiadali się strażacy. - Ciężki 
i obszerny teren poszukiwań 
dał nam wszystkim w kość, 
ale pomimo zmęczenia nikt 
się nie poddawał. To jest wła-
śnie wspólne zgranie ludzi, 
szczególnie nas strażaków 
- dodał zadowolony marcin 
Sobecki z OSP Krąg. Rzeczy-
wiście, strażacy stanęli na 

wysokości zadania, a właści-
ciele gospodarstwa oraz ich 
znajomi zapewnili munduro-
wym ciepłe posiłki. 

Tymczasem policja ustala, 
w jaki sposób zwierzęta w 
ogóle wydostały się z terenu 
gospodarstwa. Niewykluczo-
ne, że uciekły przez dziurawe 
ogrodzenie, które mogły ro-
zerwać wilki chcące zaatako-
wać jałówki. Do tej pory nikt 
jednak o tym wiele nie my-
ślał. Postawiono sobie za cel 
złapanie wszystkich 37 krów. 
Jednym z powodów było 
bezpieczeństwo ludzi. Nigdy 
bowiem nie wiadomo, co 
zrobi zdezorientowane zwie-
rzę. Wczoraj przed zamknię-
ciem tego numeru gazety 
brakowało jeszcze czterech 
sztuk bydła, a poszukiwania 
jeszcze trwały. Osoby, które 
zauważą krowy, proszone są 
o pilny kontakt z ich właści-
cielem pod numerem telefo-
nu 660 239 623.



Trwa okres wypalania traw, 
a w ostatnim czasie wzrosta 
zagrożenie pożarowe, zarów-
no dla ludzi jak i przyrody. 
Strażacy przestrzegają więc 
przed zagrożeniami wyni-
kającymi z wypalania roślin-
ności. apelują o rozsądek! 
Zanim podpalisz, zastanów 
się czy przez bezmyślność 
nie narazisz życia swojego 
i innych.

Już od wielu lat przełom 
zimy i wiosny to okresy, 
w których wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów łąk i nieużyt-
ków. Spowodowane jest to, 
niestety, wypalaniem traw 
i pozostałości roślinnych. 
Obszary zeszłorocznej wy-
suszonej roślinności, która 
ze względu na występujące 
w tym czasie okresy wege-
tacji stanowi doskonałe pod-
łoże palne, co w zestawieniu 
z dużą aktywnością czynnika 
ludzkiego w tym sektorze, 
skutkuje gwałtownym wzro-
stem pożarów. Za ponad 94% 
przyczyn ich powstania od-
powiedzialny jest człowiek, 
nadal bowiem od pokoleń 
wśród wielu rolników panuje 
przekonanie, że spalenie tra-

wy spowoduje szybszy i buj-
niejszy odrost młodej trawy, 
a tym samym przyniesie ko-
rzyści ekonomiczne. Nic bar-
dziej błędnego.

Wypalanie traw jest szko-
dliwe, zabronione i bardzo 
niebezpieczne.

Ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo po-
żyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asy-
milacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje 
się szereg związków che-
micznych będących truci-
znami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. Niszczone są miej-
sca lęgowe wielu gatunków 
zwierząt gnieżdżących się na 
ziemi i w krzewach. Palą się 
również gniazda już zasiedlo-
ne, a zatem z jajeczkami lub 
pisklętami (np. tak lubianych 
przez nas wszystkich skow-
ronków). Dym uniemożliwia 
pszczołom i trzmielom ob-
latywanie łąk. Owady giną 
w płomieniach, co powoduje 
zmniejszenie liczby zapylo-
nych kwiatów, a w konse-
kwencji obniżenie plonów 
roślin. Giną zwierzęta do-
mowe, które przypadkowo 

znajdą się w zasięgu pożaru 
(tracą orientację w dymie, 
ulegają zaczadzeniu). Doty-
czy to również dużych zwie-
rząt leśnych, takich jak sarny, 
jelenie czy dziki. Płomienie 
niszczą miejsca bytowania 
zwierzyny łownej, m.in. ba-
żantów, kuropatw, zajęcy, 
a nawet saren. Przy wypa-
laniu giną mrówki. Jedna 
ich kolonia może zniszczyć 
do 4 milionów szkodliwych 
owadów rocznie. mrówki zja-
dając resztki roślinne i zwie-
rzęce ułatwiają rozkład masy 
organicznej oraz wzbogaca-
ją warstwę próchnicy, „prze-
wietrzają” glebę. Podobnymi 
sprzymierzeńcami w walce 
ze szkodnikami są biedronki, 
które zjadają mszyce. 

Ogień uśmierca wiele poży-
tecznych zwierząt bezkręgo-
wych, m.in. dżdżownice (któ-
re mają pozytywny wpływ 
na strukturę gleby i jej wła-
ściwości), pająki, wije, owady 
(drapieżne i pasożytnicze). 

mimo, że pożary tej kate-
gorii zazwyczaj nie powo-
dują dużych strat material-
nych należy pamiętać, że 
czasami pożar wymyka się 

spod kontroli. Gwałtownie 
rozprzestrzeniając się stwa-
rza zagrożenie dla zabudo-
wań i lasów. Niemal co roku 
w skali kraju notowane są 
przypadki, w których osoby 
wypalające nie zdołały na 
czas wydostać się z miej-
sca zagrożonego i poniosły 
śmierć. Często przyczyną 
powstania tych pożarów są 
podpalenia oraz zaprósze-
nia ognia spowodowane 
nieostrożnością w posługi-
waniu się ogniem otwartym. 
Jasno wynika, że pożary tej 
kategorii powstają na skutek 
umyślnego lub nierozważne-
go działania człowieka. Nale-
ży dodać, że wypalanie traw 
stwarza ogromne zagrożenie 
na drogach, chociażby ze 
względu na dym. Powoduje 
to ograniczoną widoczność 
dla kierowców. Dotyczy to 
też szlaków kolejowych.

wypalaNIe Traw JeST 
NaprawDĘ NIeBeZpIeCZ-
Ne, ale TeŻ NIeDoZwolo-
Ne!   

            Seba
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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 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

siNGlE, 35 l., modelowy typ urody, 
szukam Pani, 27-60 l., miłej sponsor-
ki, Gdańsk, Sven, tel. 735 001 684

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

RÓŻNE

sŁomA, 2.50 zł, dmuchawa 600 zł do 
zboża, Szemud, tel. 510 751 837

KosiARKA rotacyjna, słupska, stan.
dobr, 1800.zł, Szemud, tel. 510 751 
837

siANoKisZoNKA dobrej jakości, 
120 x 120, 65.zł, Częstkowo, 510 751 
837

spRZEDAm około 40 rowerów od 
350 do 1100 zł za sztuke, Wejherowo, 
tel. 603 661 240

siANoKisZoNKA, 120 x 120, dobrej 
jakości, 70. Szemud, tel. 510 751 537

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

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, 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 dziew-
czynki, 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
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sZuKAsZ 
pRAcoWNiKA?
EXp.pDp. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

WYKAZ KAtEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRZySKIE: exp.Tow.

Dam PRaCĘ: exp.pDp.

SZuKam PRaCy: exp.pSp.

uSłuGI: exp.USl.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
NIERuCHOmOŚCI SPRZEDam: exp.NSp.

NIERuCHOmOŚCI KuPIĘ: exp.NKU.

NIERuCHOmOŚCI ZamIENIĘ: exp.NZa.

NIERuCHOmOŚCI DO WyNaJĘCIa: exp.NDw.

NIERuCHOmOŚCI POSZuKuJĘ WyNaJąĆ: exp.Npw.

mOTORyZaCJa SPRZEDam: exp.MSp.

mOTORyZaCJa KuPIĘ: exp.MKU.

mOTORyZaCJa INNE: exp.MIN.

EDuKaCJa: exp.eDU.

SPRZĘT ElEKTRONICZNy KOmPuTERy: exp.SKo.

SPRZĘT ElEKTRONICZNy TElEFONy: exp.STe.

SPRZĘT ElEKTRONICZNy INNE: exp.SIN.

RóŻNE: exp.roZ.

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92
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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

spRZEDAm działkę budowlaną w Go-
ścicinie, 809 m kw., tel.728 454 475

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 oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

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

mAtEmAtYKA, fizyka, informatyka, 
każdy poziom, tel. 574 247 962

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
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Jest forma, jest ósemka
KosZYKoWKA  | co Prawda PolPharma zaczęła kwiecień od Porażki, ale Potem 
odnioSła dwa ważne zwycięStwa. w Pokonanym Polu zoStawiła bezPośrednich 
rywali w walce o Play-offy, dzięki czemu znalazła Się w uPraGnionym toP8.

biEGi  | tradycyjnie w PierwSzą Sobotę 
kwietnia odbył Się bieG ku Pamięci tych, 
którzy w czaSie ii wojny światowej Po-
leGli w leSie SzPęGawSkim. 

piŁKA NożNA  | czwartoliGowi Piłka-
rze w ubieGły weekend odnieśli trzecie 
zwycięStwo z rzędu i PozoStają niePo-
konani w rundzie wioSennej.

boKs  | zawodnicy beniaminka Polme-
tu StaroGard wybrali Się do Szczytna 
na SParinGi międzywojewódzkie.

piŁKA NożNA  | na Stadionie miejSkim 
13. kwietnia odbędą Się dwa mecze 
wielkanocneGo turnieju uefa deve-
loPment u-16. wStęP wolny.

Pierwsze kwietniowe spo-
tkanie przyniosło spory za-
wód – Polpharma u siebie 
grała z mKS-em Dąbrowa 
Górnicza bardzo wyrównany 
mecz i miała spore szanse na 
zwycięstwo. Nadzieje jednak 
prysły w ostatniej kwarcie, 
którą goście wygrali różni-
cą 10 punktów, zwyciężając 
w całym spotkaniu. Potem 
Kociewskie Diabły pojechały 
do Krosna. Tam podopieczni 
mindaugasa Budzinauskasa 
rozegrali świetne spotkanie 
– po minimalnie przegranej 
pierwszej kwarcie Polphar-
ma rozbiła miasto Szkła za-
równo w drugiej, jak i trze-
ciej części spotkania, dzięki 
czemu przed ostatnią kwartą 
miała 21 punktów przewagi. 
Koszykarze z Krosna próbo-
wali dogonić rywali, ale Po-
lpharma nie roztrwoniła tej 
przewagi.

W ubiegły weekend Ko-
ciewskie Diabły znów gra-
ły z rywalem do miejsca 
w pierwszej ósemce – Ener-
gą Czarni Słupsk. Kibice, 
którzy przyszli na halę 
w Starogardzie zobaczyli 
znakomite spotkanie dwóch 
skutecznych drużyn. Pierw-
szą kwartę wygrali jednym 

punktem goście, a w drugiej 
powiększyli przewagę do 
sześciu oczek. Trzecia część 
spotkania zaczęła się świet-
nie dla gości, którzy w pew-
nym momencie mieli już 13 
punktów przewagi. Wtedy 
w fantastyczną pogoń rzucili 
się koszykarze Polpharmy – 
kilka znakomitych serii i do-
skonała skuteczność Sajusa, 
milesa i Fliegera pozwoli-
ły dogonić przeciwników. 
Ostatnia kwarta to popis 
gospodarzy, którzy przypie-
czętowali arcyważne zwy-
cięstwo.

Polpharma jest już w pierw-
szej ósemce, ale by się w niej 
utrzymać potrzebuje kolej-
nych wygranych. Pierwsza 
okazja już w środę – Ko-
ciewskie Diabły zagrają na 
wyjeździe z Polfarmeksem 
Kutno, przedostatnim ze-
społem w tabeli, który ostat-
nią wygraną zakończył serię 
9 porażek. Potem nastąpi 
dziesięciodniowa przerwa, 
po której Polpharma wróci 
na własną halę, gdzie ugości 
aZS Koszalin w przedostat-
nim meczu sezonu zasadni-
czego.

34. bieG SzPęGawSki  świetna PaSSa kPS-u  

SParowali w Szczytnie  

rePrezentanci PolSki 
w StaroGardzie!  

Przed startem zawodnicy 
złożyli kwiaty pod pomni-
kiem poległych, a o 12:00 
rozpoczęli bieg, którego 
dystans to 5,5 km. Wśród za-
wodników był też prezydent 
Starogardu.

Od początku tempo narzu-
cił ukrainiec, Siergiej Okse-
niuk, jednak ostatecznie 
zajął trzecie miejsce. Pierw-
szy linię mety przekroczył 
Dominic musyimi, po nim 
dotarł Paweł Olijnyk. W gru-

pie uciekającej znaleźli się 
także starogardzianie – ma-
teusz Niemczyk, andrzej Ro-
giewicz i Bartosz Kotłowski. 
Wśród kobiet najlepsza była 
Hellen musyoka, za nią przy-
biegła Katerina Karmanen-
ko, a trzecia była aleksandra 
Brzezińska.

Bieg znów okazał się du-
żym sukcesem – w słonecz-
ne południe na starcie zjawi-
ło się aż 507 zawodników.

Kwiecień zawodnicy KP Sta-
rogard zaczęli od wysokiej wy-
granej – u siebie pokonali So-
kół Wyczechy 4-0. W ubiegły 
weekend było równie dobrze – 
w Rumi mateusz Stanek w 27. 
minucie otworzył wynik, a cel-

nym strzałem z rzutu karnego 
w 65. minucie wynik ustalił 
mateusz Wenta i KPS pewnie 
wygrał z Orkanem.W najbliż-
szą sobotę o 16:00 biało-zielo-
no-biali zagrają u siebie z Gro-
mem Nowy Staw.

17. marca odszedł Roman 
Wohlert – piłkarz, trener, 
ojciec i przyjaciel. Był nie-
zwykle ambitnym i skutecz-
nym trenerem. Prowadził wiele 
kociewskich klubów, m.in. 
Wierzycę Starogard, Koronę 
Rywałd, Sokół Zblewo, Jawor-
Polankę Rokicin.

W wadze 46 kg miłosz Or-
łowski rywalizował z Dawi-
dem Kalwarek (klub Junior 
Świątki) i Sebastianem Kuź-
niewskim (Sako Gdynia). W 
wadze 74 kg Błażej Dunajski 
spotkał się z adamem Naklic-
kim (Junior Świątki). W wadze 
60 kg łukasz Bobrzyński sto-
czył pojedynek z Bartoszem 

Burzyńskim (OSiR Suwałki) 
oraz Krzysztofem Długokęc-
kim (Gwardia Szczytno). W 
wadze 64 kg andrej Zakora 
zabierał doświadczenia w 
starciu z Krzysztofem Sza-
dochem (Sako Gdynia) oraz 
Jakubem Drążkiem (Gwardia 
Szczytno)

Dla fanów futbolu będzie to 
okazja, by zobaczyć piłkarzy, 
którzy za kilka lat być może 
przywdzieją koszulkę doro-
słej reprezentacji. W kadrze, 
którą prowadzi Bartłomiej 
Zalewski znajdują się junio-

rzy lecha Poznań, czy legii 
Warszawa, a także Herthy 
Berlin i Werderu Brema, więc 
można być może w Starogar-
dzie ujrzymy następców le-
wandowskiego i milika.

Starogard będzie jedną z 
trzech aren Wielkanocnego 
Turnieju, pozostałe to mal-
bork i Nowy Staw. mecz od-
będą się na Stadionie miej-
skim im. Kazimierza Deyny. 
Najpierw o 12:00 zagrają 
reprezentacje ukrainy i Nor-
wegii, a potem o 16:00 repre-
zentacji Polski podejmą Sło-
waków. Wstęp na oba mecze 
będzie wolny.
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