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Stawiają na rozwój
staroGard | Za nami obchody dnia Strażaka. Świętowało kilkudZieSięciu ratowników Zawodowych.

Gm. Lubichowo | Janowi kuJawSkiemu Z oSowa leŚnego Śpiewano 200 lat! 
a wSZyStko Za Sprawą Jego 100 urodZin. 

aż 14 kół goSpodyń wieJSkich Z całe-
go pomorZa rywaliZowało w luZinie 
o tytuł naJlepSZego. koleJny raZ nie 
do pokonania okaZały Się panie Z po-
wiatu StarogardZkiego. główną na-
grodę wywalcZyły goSpodynie Z kgw 
rokocin. gratuluJemy!

kGw rokocin 
naJlEPSzE
W WoJEWództWIE!

Uroczystość zorganizo-
wano w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży 
Pożarnej przy ul. lubichow-
skiej. Wzięli w niej udział 
m.in. zastępca pomorskiego 
komendanta wojewódzkie-
go PSP mł. bryg. dariusz 
Żywicki, strażacy ochotnicy 
na czele z prezesem Wiesła-
wem Wrzesińskim, starosta 
starogardzki leszek Burczyk, 
burmistrzowie i wójtowie 
powiatu.

W swoim wystąpieniu 
przybyli goście podkreślali 
profesjonalną służbę stra-
żaków na rzecz ponad 120 
tys. mieszkańców powiatu, 
dzięki której społeczeństwo 
może czuć się bezpiecznie, 
a także rozwój jednostki. W 
ostatnich latach PSP w Staro-
gardzie nabyła nowoczesny 
sprzęt, m.in. odpowiednie 
samochody, które wyjeżdża-

ją do pożarów, wypadków 
samochodowych oraz in-
nych zdarzeń. W prezencie 
na ręce komendanta powia-
towego PSP st. bryg. Zbi-
gniewa kamińskiego prze-
kazali m.in. maskotki. Mają 
one trafiać do najmłodszych, 
którzy znajdą się w trudnej, 
często bardzo stresującej 
sytuacji, jak np. wypadek.  
z kolei gospodarz uroczy-
stości - komendant powia-
towy podziękował gościom 
za przybycie, a swoim ko-
leżankom i kolegom życzył 
samych sukcesów, przede 
wszystkim tego, aby cało 
i zdrowo wracali z każdej 
akcji. Jednocześnie słowa 
uznania skierował do rodzin 
strażaków, które na co dzień 
wspierają ratowników w 
trudnej, ale szlachetnej służ-
bie społeczeństwu.

POLUB NASZ PROFIL
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

/gst24pl

Przez cały maj świętowali także 
strażacy ochotnicy. W Szczodro-
wie przekazano i poświęcono 
samochód gaśniczy marki Man 
tGM 18 340, w Pączewie obcho-
dzono 65-lecie oSP, a w Czarnej 
Wodzie taki sam jubileusz świę-
towała tamtejsza jednostka. Im-
preza była połączona z Powiato-
wym dniem Strażaka ochotnika.

Pan Jan urodził się w 
leśniczówce Sarnia Góra 
k. Śliwic. Jubilat jest naj-
starszym synem z 5-ga 
dzieci rodziców, reszta 
rodzeństwa nie żyje. W 
1932 r. rodzice Jubilata 
zakupili gospodarstwo 
w Cieciorce k. Kalisk i 
tam mieszkał do 1950 
r. Wówczas wraz z mał-
żonką nabył już swoje 
gospodarstwo w oso-
wie leśnym, na którym 
pracował do 1982 r. Go-
spodarstwo przekazał 

na skarb państwa i tym 
samym otrzymał rentę z 
KRUS-u. 

W czasie drugiej wojny 
światowej Jubilat był 4 
lata w wojsku niemiec-
kim i został 3 razy ranny 
podczas walk w daw-
nej Jugosławii. Po woj-
nie wrócił do Cieciorki 
i oprócz prowadzenia 
gospodarstwa pracował 
zawodowo jako cieśla w 
nadleśnictwie Gdańsk. 
Jubilat rozbudował i 
modernizował swoje 

gospodarstwo i gospo-
darował na 7 hekta-
rach. Małżonka Elżbieta 
z domu Meger zmarła 
22.06.2015 r. w wieku 
92 lat. Pan Jan Kujawski 
doczekał się 4 dzieci, 6 
wnuków i 7 prawnuków. 
Mieszka razem z córką 
danutą Krajewską i jej 
rodziną. Jubilat nie pali 
papierosów od 26 lat i 
jest wrogiem spożywa-
nia alkoholu. Prowadzi 
spokojne życie...

obchodZiŁ 100 urodZiny!
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Mieszkania plus coraz bliżej
staroGard | rada miaSta wyraZiła Zgodę na prZyStąpienie SamorZądu do rZądowego programu mieSZkanie pluS. 
umożliwia to preZydentowi Starogardu podpiSanie warunkoweJ umowy inweStycyJneJ.

od poniedziałku (29 maja) 
starogardzianie i osoby spo-
za miasta, które chciałby 
zamieszkać w Starogardzie, 
mogą już składać wstępne 
deklaracje przystąpienia do 
programu Mieszkanie Plus. 
Formularz można pobrać 
w Urzędzie Miasta w Biurze 
obsługi Klienta (pok. 01), w 
Referacie lokalowym przy 
ul. traugutta 56 lub ze strony 
www.starogard.pl w zakład-
ce Mieszkanie +. Wypełnio-
ny dokument należy złożyć 
w referacie lub w biurze po-
dawczym ratusza. Skan wy-
pełnionego i podpisanego 
wniosku można też przesłać 
elektronicznie na adres emi-
lia.neumann@um.starogard.
pl. taka wstępna weryfikacja 
pozwoli miastu rozeznać 
potrzeby mieszkańców i po-
twierdzić potrzebę realizacji 
programu.

- Według ramowych kry-
teriów ogłoszonych przez 
rząd o mieszkania w progra-
mie Mieszkanie Plus mogą 
się ubiegać osoby, które 
nie posiadają na własność 
nieruchomości. Ponadto 
ich miesięczny dochód jest 

zbyt niski i nie pozwala na 
uzyskanie kredytu na kup-
no własnego mieszkania, 
jednocześnie zbyt wysoki, 
aby mogli się starać o miesz-
kanie komunalne. Ustalone 
przez rząd kryteria wskazują 
też, że przy wyborze chęt-
nych preferowane będą ro-
dziny posiadające dzieci. nie 
oznacza to jednak, że osoby 
samotne, które spełniają kry-
teria dochodowe, nie będą 
mogły się ubiegać o 
mieszkanie w 
programie - 
podkreśla-
ją urzęd-
n i c y . 
- nie-
b a -
w e m 
w Urzędzie 
Miasta zostanie 
powołana komisja, która 
ustali szczegółowe kryteria 
rozpatrywania wniosków.

Miesięczny czynsz od me-
tra kwadratowego szaco-
wany jest w granicach 14,30 
– 16,80 zł (w zależności od 
sposobu współpracy Gminy 
Miejskiej ze spółką). zakłada-
jąc że w Starogardzie czynsz 
za 1 m2 nie będzie niższy niż 

15 zł i nie przekroczy 17 zł, 
to opłata za pięćdziesięcio-
metrowe mieszkanie będzie 
się wahać w przedziale 750-
850 zł za miesiąc plus opłaty 
licznikowe za media. W przy-
padku najmu umowy będą 
zawierane z mieszkańca-
mi na okres min. 25 
lat. Jeśli chodzi 
o przed-

siębior-
ców, którzy 
będą płacić za miesz-
kania dla swoich pracowni-
ków, termin umowy najmu 
będzie uzgadniany indywi-
dualnie ze spółką zarządza-
jącą. W programie dopusz-
cza się też prawo dojścia 

do własności po okresie 25 
lub 30 latach. W takim przy-
padku obowiązywać bę-
dzie odrębna umowa. 
n a j e m c a 
musi się 

jed-
nak przy-
gotować na to, że będzie 
płacił do 30% wyższy czynsz. 
Po upływie gwarantowane-

go okresu najmu, najemca 
otrzyma akt własności po-
twierdzony notarialnie.

Miasto w ramach progra-
mu zaplanowała wybu-
dowanie 218 mieszkań w 
siedmiu budynkach wielo-
rodzinnych. najemcy będą 
mogli wybierać spośród 
14 mieszkań jednopokojo-
wych, 128 dwupokojowych, 
62 trzypokojowych i 14 czte-
ropokojowych. Budynki nie 
będą podpiwniczone, będą 
miały cztery kondygnacje, 
a w blokach trzy- i cztero-
klatkowych w jednej z nich 
pojawi się winda. zgodnie 
z projektem budynki wyko-
nane zostaną w technologii 
tradycyjnej – murowanej 
z dwuspadowym dachem. 
Powstaną na działce przy ul. 
zachodniej w pobliżu drogi 
krajowej nr 22.

Jak oświadczyła podczas 
sesji radnych dyrektor in-
westycyjna Banku Gospo-
darstwa Krajowego nie-
ruchomości agnieszka 
mieczkowska warunkiem 
realizacji zadania jest pełne 
uzbrojenie terenu. W związ-
ku z tym miasto w najbliż-
szym czasie będzie musiało 

zaplanować w tym rejonie 
budowę drogi publicznej. 
Całkowite zagospodaro-
wanie terenu obejmować 
będzie wykonanie osiedlo-
wych dróg dojazdowych 
wraz z parkingami, trzech 
kompleksów placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, 
obiektów małej architektury 
oraz urządzonej zieleni. Cały 
projekt realizowany w  Sta-
rogardzie szacowany jest na 
ok. 42 mln zł. Przewidywany 
czas realizacji inwestycji to 
lata 2018-2020.

dodajmy, że Starogard 
jako jedno z pierwszych 
miast przystąpił do tego 
rządowego programu. Po-
trzebę budowy Mieszkań 
Plus dostrzega również wi-
ceminister infrastruktury i 
budownictwa. Goszczący w 
mieście z inicjatywy Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu 
– związku Pracodawców Ka-
zimierz Smoliński zaznaczył, 
że resort cały czas pracuje 
nad realizacją programu, by 
na bieżąco spełniał on ocze-
kiwania samorządów, miesz-
kańców, a jednocześnie roz-
wijał sieć budowy lokali na 
terenie całej Polski.

staroGard | władZe miaSta chcą na 
15 lat wydZierżawić Stado ogierów od 
agencJi nieruchomoŚci

staroGard | do końca maJa wyłoniony ZoStanie wykonawca prZebudowy ryn-
ku. w prZetargu Stanęły 4 firmy. miaSto w tym roku Zaplanowało w budżecie na 
to Zadnie 5,5 mln Zł. 

Co zE StadEM?rusZy rewitaLiZacja stareGo miasta

Prezydent Janusz Stan-
kowiak, jego zastępca ds. 
techniczno – inwestycyjnych 
Przemysław Biesek – talewski 
i poseł Jan Kilian spotkali się 
w Warszawie z wiceprezesem 
agencji nieruchomości Rol-
nych andrzejem Sutkowskim 
oraz prezesem Stadniny Koni 
Rzeczna sp. z o.o. zygmun-
tem Komarem, pod którego 
podlega również starogardz-
kie stado. Rozmowy doty-
czyły przyszłości obiektu. - 
Władze Starogardu od wielu 
miesięcy negocjują warunki 
utrzymania nieruchomo-
ści, która od lat boryka się z 
problemami finansowymi. 
Podczas spotkania wspólnie 
ustalili, że miasto w najbliż-
szym czasie złoży pisemną 
propozycję wydzierżawienia 
Stada ogierów na minimum 
15 lat. dzięki temu obiekt nie 
zostanie zamknięty i będzie 
dalej służył mieszkańcom – 
tłumaczy Magdalena dalec-
ka, rzecznik ratusza. 

W ostatnim czasie zorga-
nizowano spotkanie przed-

stawicieli różnych środowisk 
i instytucji, które miały po-
móc władzom Starogardu 
znaleźć sposób na zagospo-
darowanie tego obiektu. 
Miasto chce, aby stado dalej 
było dostępne dla mieszkań-
ców, a jednocześnie koszty 
jego utrzymania zbytnio nie 
obciążały budżetu gminy. 
W czasie spotkania padały 
różne propozycje, ale to do-
piero początek rozmów, któ-
re jeszcze trochę potrwają. 
Prezydent wciąż zaprasza do 
współpracy wszystkich za-
interesowanych, którym los 
tego miejsca nie jest obojęt-
ny.

na stanie stada jest 40 ogie-
rów. Wszystkie konie znajdu-
ją się jednak w dzierżawie u 
innych hodowców. obecnie 
mieści się tu pensjonat dla 20 
koni, należących do prywat-
nych właścicieli. W stadzie 
pracuje 6 pracowników. ze 
względu na półmilionowe 
roczne straty finansowe anR 
zamierza całkowicie wygasić 
działalność stada.

Jak informują urzędnicy, to 
dopiero początek zmian, ja-
kie czekają centrum stolicy 
Kociewia. Łącznie na rewita-
lizację Starego Miasta wła-
dze w ciągu kilku najbliż-
szych lat chcą przeznaczyć 
około 20 mln zł.

9 maja w Urzędzie Mia-
sta otwarto oferty, złożone 
w przetargu na realizację I 
etapu inwestycji pn. „Sta-
rogardzki Rynek od nowa 
– ochrona dziedzictwa kul-

turowego i podniesienia ja-
kości historycznej przestrze-
ni publicznej w Starogardzie 
Gdańskim”. Wykonawca 
zostanie wyłoniony w tym 
miesiącu, zaraz potem roz-
począć się mają prace zwią-
zane z przebudową Rynku, 
ul. Podgórnej oraz ul. gen. 
Hallera na odcinku od Ryn-
ku do Kanałowej.

– Jeszcze w tym roku roz-
poczniemy metamorfozę 
Starego Miasta na szeroką 

skalę. Czeka nas kilka lat 
żmudnej pracy, zmierza-
jącej do kompleksowej 
przebudowy ścisłego 
centrum Starogardu przy 
jednoczesnym ożywieniu 
tego ważnego kulturowo 
dla miasta obszaru – wy-
licza Przemysław biesek 
– talewski, zastępca pre-
zydenta miasta ds. tech-
niczno-inwestycyjnych.

Modernizacja Rynku 
wraz z ul. Podgórną, od-
cinkiem ul. Hallera od. ul. 
Kanałowej do Rynku, od-
cinkiem. ul. Wodnej od ul. 
Podgórnej do rz. Wierzy-

cy, odcinkiem ul. tczewskiej 
od Rynku do ul. Podgórnej 
oraz odcinkiem ul. Sambora 
od Rynku do ul. zajezdnej 
to pierwszy etap projek-
tu „Starogardzki Rynek od 
nowa”. dzięki tej realizacji 
centrum miasta nabierze 
całkiem nowego wyglądu 
i charakteru. docelowo ma 
stać się miejscem tętniącym 
życiem, które będzie przy-
ciągać mieszkańców i tury-

stów, gdzie będzie można 
odpocząć i się zrelaksować. 
Jednocześnie będzie też 
miejscem dobrym do pracy 
i codziennego życia.

– z technicznego punktu 
widzenia miasto to prze-
strzeń wypełniona infra-
strukturą zarówno tą pod-
ziemną niewidoczną dla 
oczu, jak i naziemną, czyli 
budynkami i ulicami. Jed-
nocześnie jest to żywa, pul-
sująca tkanka. Całość wy-
maga troski, wizji, a przede 
wszystkim skuteczności w 
realizacji ambitnych planów, 
aby wszystkim jego miesz-
kańcom żyło się jak najle-
piej. Jestem przekonany, że 
wszyscy docenią zmiany w 
Starogardzie, które nastą-
pią w tym i przyszłym roku 
– przekonuje prezydent Ja-
nusz Stankowiak.

zakończenie pierwszego 
etapu prac projektu „Staro-
gardzki Rynek od nowa” pla-
nowane jest na koniec maja 
2018 roku.
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Będzie hospicjum 
Zdrowie | StacJonarne hoSpicJum w StarogardZie ma powStać na dZiałce prZy ul. JaSkółcZeJ w SąSiedZtwie SZpitala koc-
borowSkiego. taką decyZJę podJęła grupa inicJatywna na Spotkaniu w urZędZie miaSta.

– działka przy szpitalu to 
najlepsza z pięciu wskaza-
nych przez miasto lokalizacji 
budowy przyszłego hospi-
cjum – stwierdzili członko-
wie grupy inicjatywnej. teren 
znajduje się na uboczu, w 
zaciszu, z dala od głównych 
arterii miasta. otoczony 
zielenią, z niezbędną infra-

strukturą stwarza idealne 
możliwości do adaptacji na 
potrzeby hospicjum. 

Wybrana działka jest wła-
snością Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego. Mia-
sto wystąpiło do marszałka o 
zgodę na zamianę tej działki 
na inną - miejską. W razie nie 
uzyskania pozwolenia pro-

ponuje drugą przy tej samej 
ulicy, której właścicielem jest 
Parafia p.w. Św. Mateusza.

na sesji Rady Miasta pre-
zydent przedstawił radnym 
projekt uchwały w sprawie 
wpisania budowy stacjonar-
nego hospicjum w Starogar-
dzie Gdańskim do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

Podjęcie tej decyzji umożliwi 
władzom miasta zaplanowa-
nie i stworzenie specyfikacji 
istotnych warunków prze-
targowych na wykonanie 
dokumentacji technicznej 
obiektu. Podczas spotkania 
założono, że projekt hospi-
cjum zostanie przygotowany 
na 20 łóżek, czyli jednorazo-
wo opiekę otrzyma w nim 
maksymalnie tylu chorych.

W spotkaniu uczestniczyła 
też projektant chojnickiego 
hospicjum kornelia Żywic-
ka, która podzieliła się z gru-
pą inicjatywną swoją wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie 
wymagań programu funk-
cjonalnego dla hospicjów. 
na przykładzie projektu to-
warzystwa Przyjaciół Hospi-
cjum w Chojnicach wskazała 
najważniejsze i bezwzględ-
nie wymagane przez nFz 
pomieszczenia, które należy 
zaplanować na etapie przy-
gotowywanej dokumentacji 
technicznej.

Członkowie grupy inicja-
tywnej obejrzeli też slajdy z 

hospicjów w Gdańsku i So-
pocie. Porównali te obrazy 
z niedawno odwiedzonym 
przez siebie puckim Hospi-
cjum pw. Św. ojca Pio, któ-
rego założycielem był śp. 
ksiądz Jan Kaczkowski.

– Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem tego co zobaczy-
łyśmy w puckim hospicjum. 
to miejsce przypomina bar-
dziej hotel czy sanatorium. 
Panuje tam ciepła, rodzinna 
atmosfera. W ogóle nie czuje 
się, że właściwie jest to miej-
sce, do którego trafiają umie-
rający ludzie – powiedziała 
dorota dorau, prezes Stowa-
rzyszenia” Można Inaczej”. – 
duże wrażenie zrobiły na nas 
przestronne pomieszczenia, 
hol, korytarze, po których 
swobodnie można przewo-
zić chorych na łóżkach, rów-
nież do kaplicy ekumenicz-
nej oraz duże okna, dzięki 
którym do wnętrz zagląda 
zieleń i słońce. Powinniśmy 
iść taką właśnie drogą i skoro 
budujemy coś od podstaw 
zadbać o to, aby było równie 

piękne jak nie piękniejsze i 
bardziej funkcjonalne – za-
sugerowała.

dodała też, że hospicjum 
w Pucku ma kontrakt z nFz 
na 16 łóżek, co pokrywa po-
łowę kosztów jego rocznego 
utrzymania. aby zabezpie-
czyć środki stowarzyszenie, 
które odpowiada za hospi-
cjum, prowadzi szereg akcji 
charytatywnych, zbiórek pie-
niędzy, korzysta z grantów i 
innych form wsparcia samo-
rządowego, a także prowadzi 
działalność gospodarczą.

Grupa inicjatywna ustali-
ła, że w najbliższym czasie 
odwiedzi jeszcze hospicjum 
w Kwidzynie. Jako zada-
nie członkowie postawili 
sobie też utworzenie grup 
roboczych, które będą od-
powiedzialne za konkretne 
tematy tworzenia hospi-
cjum, regulamin pracy gru-
py oraz ustalenie podmiotu 
odpowiedzialnego za całość 
przedsięwzięcia.

REKlaMa                                                                   84/2017/Rl
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Drewno przyszłości 
inwestycje | w niedZielę w cZarneJ wodZie otwarto nową halę produkcyJno-magaZynową Steico lVl. w urocZyStoŚci 
wZięli udZiał Znamienici goŚcie.

- Jest mi niezmiernie miło 
gościć Państwa w naszym 
zakładzie produkcyjnym 
w Czarnej Wodzie, który 
wciąż się powiększa, tym 
razem o nową halę pro-
dukcyjno-magazynową 
lVl. Jak pożądany jest to 
na rynku produkt mogli-
śmy się przekonać w ciągu 
ostatnich dwóch lat, od 
kiedy w 2015 roku

uruchomiliśmy produk-
cję płyt i belek z forniru 
klejonego warstwowo 
lVl. Rozpoznając potrze-
by rynku uruchamiamy 
kolejną linię produkcyj-
ną, która - wyposażona 
w nowatorskie maszyny - 
umożliwi nam oferowanie 
belek i płyt lVl o jeszcze 
większych gabarytach. Już 
nie tylko rynek budowla-
ny, jak zakładaliśmy, ale 
również rynek meblarski 
- siły napędowe polskiej 
gospodarki - korzystają 
z innowacyjnych wła-
ściwości tego pięknego, 
ekologicznego, niezwykle 
trwałego i naturalnego 
tworzywa. Firma StEICo 
nie ustaje w ciągłym do-
skonaleniu swoich wyro-
bów, nakładach na cele 
badawczo-rozwojowe, in-
westycji w kadry. obecnie 
w zakładzie stworzyła 600 
miejsc pracy. Cieszymy 
się, że jesteście Państwo 
świadkami kolejnego kro-
ku milowego w realizacji 
naszej strategii - podkreślił 
steffen Zimny, prezes za-
rządu StEICo Sp. z o.o.

W uroczystości uczestni-

czyli m.in. udo schramek, 
Przewodniczący Rady 
nadzorczej, StEICo SE, ilse 
aigner, bawarska Mini-
ster Gospodarki, Mediów, 
Energii i technologii, Wi-
cepremier Bawarii, jerzy 
kwieciński, Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Rozwo-
ju, kazimierz smoliński, 
Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, cornelia 
Pieper, Konsul Generalna 
niemiec, dariusz dre-
lich, Wojewoda Pomorski, 
krzysztof trawicki, Wice-
marszałek Województwa 
Pomorskiego,  sebastian 
schmidt, Sekretarz Powia-
tu Starogardzkiego, Bur-
mistrz Czarnej Wody ar-
kadiusz Gliniecki, a także 
Grzegorz Borzeszkowski, 
prezes Starogardzkiego 
Klubu Biznesu - związku 
Pracodawców i dyrektor 
Biura SKB - zP edward so-
biecki. 

Uroczyste otwarcie hali 
nastąpiło nietypowo. za-
miast przecięcia wstęgi, 
testowano wytrzymałość... 
belki oczywiście wypro-
dukowanej przez StEICo. 
Była to także doskonała 
okazja do zwiedzenia za-
kładu. 

W Czarnej Wodzie, na 
powierzchni 10 000 m2 
powstała kolejna hala fa-
bryczna StEICo z liniami 
do wytwarzania płyt lVl 
oraz linią do produkcji 
elementów konstrukcyj-
nych z drewna o dużych 
przekrojach, które stano-

wią idealne rozwiązanie 
do wznoszenia budyn-
ków plus energetycznych 
w technologii szkieletowej 
i mieszanej. 

Fabryka StEICo w Czar-
nej Wodzie, zajmująca 
obecnie 25 ha to pierwsza 
w Polsce i trzecia w Euro-
pie fabryka tego nowator-
skiego materiału konstruk-
cyjnego, na który popyt na 
świecie wciąż przewyższa 
podaż. lVl, ze względu 
na doskonałe parametry 
techniczne , wynikające ze 
sposoby skrawania i łącze-
nia fornirów, jest idealnym 
budulcem zastępującym 
cegłę czy beton.

Wzniesienie nowej fa-
bryki lVl, jak i zwiększenie 
mocy produkcyjnych ist-
niejącego zakładu, to nie 
tylko podatki czy nowe 
miejsca pracy dla miesz-
kańców gminy o wysokim 
bezrobociu, to także szan-
sa kształcenia młodych lu-
dzi w perspektywicznych 
zawodach związanych 
z nowoczesnymi techno-
logiami dla współczesne-
go budownictwa, popra-
wa bilansu ekologicznego 
i efektywnego wykorzy-
stania zasobów natural-
nych oraz znaczący wzrost 
eksportu i promocji pol-
skich wyrobów na całym 
świecie.

StEICo w Polsce zatrud-
nia ponad 1000 osób, 
w Czarnej Wodzie  520 
osób, z czego 200 znala-
zło zatrudnienie w fabryce 
drewna lVl. 

Budowa nowej hali i wy-
posażenie jej w linię pro-
dukcyjną to drugi etap 
rozwoju fabryki StEICo 
lVl w Polsce, zapocząt-
kowany w 2015 urucho-
mieniem produkcji tego 
nowatorskiego materiału. 
Budowa kolejnej hali i jej 
wyposażenie zwiększa 
zaangażowanie inwestora 
do 100 mln zł. 

Wszystko co dzieje się 
wokół StEICo w Czarnej 
Wodzie, odbywa się w eks-
presowym tempie. W ciągu 
jednego roku (w 2015 r.) 
Czarnej Wodzie powstała 
podstrefa Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, gdzie wybudowano 
zakład, a następnie w cią-
gu w 116 dni wzniesiono 
pierwszą w Polsce szkołę 
w technologii drewniane-
go szkieletu, w której uru-
chomiono klasę kształcącą 
w dualnym systemie przy-
szłych techników techno-
logów drewna. W 2016 
roku zainicjowano także 
współpracę przedsię-
biorstw i uczelni w ramach 
Stowarzyszenia Centrum 
drewna w Czarnej Wodzie, 
które podejmuje liczne 
inicjatywy w celu roz-
woju nowoczesnego bu-
downictwa drewnianego 
w Polsce.

otwarcie kolejnej hali fa-
brycznej lVl  w 2017 roku 
to kolejny krok na eks-
presowej drodze rozwoju 
StEICo, która jeszcze ma 
przed sobą kolejne cele. 
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Miś „Ratownik”
Powiat | w karetkach pogotowia podróżuJe od niedawna dodatkowy ratow-
nik - „miŚ ratownik”. pluSZaki będą pomocne ratownikom  prZy nawiąZywaniu 
kontaktu Z dZiećmi, które potrZebuJą pomocy medycZneJ.

wyróŻnienia | wiceStaroSta Staro-
gardZki kaZimierZ chyła  otrZymał 
Statuetkę i nadano Jemu honorowy 
tytuł ,,ZaSłużony dla miaSta SkórcZ”.

zaSŁUżony 
dla SKóRCza

W Miejskim ośrodku Kultu-
ry odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miejskiej, na której wy-
różniono kazimierza chyłę. 
W tym wyjątkowym dla nie-
go święcie uczestniczyli rów-
nież starosta leszek Burczyk, 
członek zarządu Powiatu 
Patryk Gabriel i radny wo-
jewódzki Piotr Karczewski. 
Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że nadany tytuł jest docenie-
niem wieloletniej pracy Kazi-
mierza Chyły, a jednocześnie 

życzyli jemu dalszych, owoc-
nych lat w służbie na rzecz 
mieszkańców. Rada Miejska 
nadała jemu tytuł ,,w uzna-
niu zasług w dziedzinie roz-
woju kultury, oświaty i spor-
tu”. - Serdecznie dziękuję za 
to wyróżnienie. Cenię sobie 
je najbardziej. dla mnie to 
także duża motywacja do 
dalszej pracy na rzecz Miesz-
kańców! – podkreślił wyróż-
niony.

facebook.com/gst24pl

zabawki mają pomóc 
chorym i poszkodowanym 
dzieciom choć na chwilę za-
pomnieć o stresie i bólu. Po 
zakończeniu leczenia każde 
dziecko zabiera oczywiście 
wybraną przez siebie przytu-
lankę do domu. 

- „Miś Ratownik” z pewno-
ścią pomoże  przełamać nam 

pierwsze spotkania z malu-
chami, które bardzo często 
są przestraszone i nie wie-
dzą, co się dzieje – mówi lek. 
sławomir wilga, kierownik 
Szpitalnego oddziału Ra-
tunkowego. -  taki upominek 
zwiększa jego zaufanie do le-
karza, ratownika, a to niezwy-
kle istotne. dzieci czują się 

bezpieczniej 
i są w stanie 
odwrócić swo-
ją uwagę od 
bólu czy nie-
przyjemnych 
zabiegów, któ-
re musimy wy-
konać, żebym 
im pomóc. 

Misie trafi-
ły do karetek 
dzięki zbiórce 
z o r g a n i z o -
wanej przez 
zakłady Far-
maceutyczne 
PolPHaRMa 
Sa (podczas 
„dni otwar-
tych PolPHaR-
My) oraz przez 

andrzeja Grabowskiego ze 
Stowarzyszenia Młodzi de-
mokraci. Polpharma dodat-
kowo zorganizowała zbiórkę 
książek, które zostały przeka-
zanego biblioteczki oddziału 
Pediatrycznego. 

- dzięki zbiórce zorganizo-
wanej podczas tegorocznego 

dnia otwartego Polpharmy 
mogliśmy przekazać Kociew-
skiemu Centrum zdrowia 
książki oraz maskotki, które 
mamy nadzieję umilą małym 
pacjentom czas spędzony 
w szpitalu – informuje do-
minika Kotuła, ekspert ds. 
PR    z działu Public Relations 
Korporacyjnego zakładów 
Farmaceutycznych Polphar-
ma Sa. - Książki zbieraliśmy 
już po raz trzeci natomiast 
akcja „Miś Ratownik” zosta-
ła zorganizowana pierwszy 
raz i okazała się strzałem w 
dziesiątkę! Cieszy nas bardzo 
tak duże zaangażowanie w 
akcję naszych pracowników 
i mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego, którzy odwie-
dzili nas tego dnia.

Szpital bardzo dziękuje 
wszystkim osobom, które 
przyłączyły się do zbiórki 
maskotek do karetek. dzię-
ki ludziom dobrej woli „Miś 
Ratownik” pełni dyżury,  aby 
wzbudzać uśmiech na twa-
rzach chorych dzieci.
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Nowoczesne
i przestronne
skarsZewy | na terenie roZbudowy gminnego publicZne-
go prZedSZkola nr 2 w SkarSZewach odbyło Się wmurowa-
nie kamienia węgielnego.

skarsZewy | na pocZątku maJa Spółka gminne wodociągi i 
kanaliZacJa w SkarSZewach podpiSała umowę na dofinan-
Sowanie moderniZacJi ocZySZcZalni Ścieków i budowę ka-
naliZacJi w mieJScowoŚci więckowy.

REKoRdoWE 
doFInanSoWanIE

facebook.com/gst24pl

Ponad 8,5 mln zł. dofinan-
sowania to efekt pozytywnej 
oceny projektu po nazwą 
„Modernizacja systemu ście-
kowego na terenie Gminy 
Skarszewy” skierowanego 
przez Gminę Wodociągi i 
Kanalizację do narodowego 
Funduszu ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
Wszystko w ramach unijne-
go Programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 

Wartość całego projektu 

to kwota ponad 16,4 mln zł. 
na dzień dzisiejszy jest to 
największe dofinansowanie 
gminy Skarszewy.

zakres rzeczowy inwesty-
cji planowanej do realizacji 
obejmuje modernizację i 
rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Skarszewach wraz 
modernizacją dwóch pom-
powni: Kleszczewska i Choj-
nicka oraz budowę kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości 
Więckowy.

dzięki tej strategicznej in-

westycji dla przyszłych po-
koleń uda się zmodernizo-
wać oczyszczalnię ścieków 
w Skarszewach oraz kanali-
zacje sanitarną we wsi Więc-
kowy. te działania umożliwią 
dalszy rozwój miasta. Bez 
powyższej inwestycji nie 
byłoby mowy o normalnej 
gospodarce ściekowej w 
gminie. Planowany termin 
zakończenia prac to 30 czer-
wiec 2019 roku.
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W uroczystym wydarzeniu 
wziął udział marszałek Ry-
szard Świlski, władze gminy 
z burmistrzem Jackiem Pauli, 
wiceburmistrzem Marcinem 
Byczkowskim, przewodni-
czącym Rady Miejskiej Józe-
fem Kamińskim, a samorząd 
powiatowy reprezentował 

Wiesław Brzoskowski - prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Starogardzkiego, był też za-
rząd wykonawcy, czyli spółki 
Hartuna. Gości było wielu, 
bo ta gminna inwestycja z 
wykorzystaniem środków 
unijnych. Jest bardzo ważna 
z punktu widzenia rozwoju 

Skarszew. dzięki niej po-
lepszą się warunki pobytu 
dzieci, jak i pracy nauczycie-
li - placówka będzie nowo-
czesna, bardzo dobrze wy-
posażona. Będą też miejsca 
dla maluszków z Publiczne-
go Przedszkola nr 1, które 
zostanie tu przeniesione. 

W ramach inwestycji, która 
zakończy się jesienią, zapla-
nowano przede wszystkim 
dobudowę do istniejącego 
obiektu dwukondygnacyj-
nego budynku o łącznej 
powierzchni użytkowej bli-
sko 1520 m kw. zostanie 
on połączony z istniejącym 

budynkiem łącznikiem ko-
munikacyjnym. Po uroczy-
stości marszałek miał okazję 
przyjrzeć się w pobliskim 
gimnazjum, jak przebiegają 
zajęcia dla uczniów zorgani-
zowane dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu unijnemu. 

Wa
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Wielkie święto dla Deyny
staroGard GdaŃski | wielkie Święto piłki nożneJ „deyna ’70 Z lotoSem i energą” oraZ muZycZne diSco party prZyciągnęło aż 15 tyS. oSób. bawili Się mieSZkańcy całego regionu.

2017 został ustanowiony 
w Starogardzie Rokiem Kazi-
mierza deyny. W październi-
ku słynny piłkarz skończyłby 
70 lat. Była to więc doskonała 
okazja, by przypomnieć jego 
sylwetkę, a zarazem dokona-
nia. organizatorzy nietypo-
wych urodzin przygotowali 
towarzyski mecz piłki nożnej. 
zakończył się zwycięstwem 
drużyny deyna team (8:1) 
nad reprezentacją telewizji 
Polskiej.  

-  Szanowni Państwo! Jeste-
śmy w samym sercu Kociewia, 
które bije dzisiaj specjalnie 
dla Kazimierza deyny. Jeste-
śmy w mieście, w którym ro-
dzą się gwiazdy. Właśnie tu, 
w Starogardzie Gdańskim, 
23 października 1947 roku 
urodził się Kazimierz deyna 
– legenda polskiego futbolu. 
Gdyby żył w tym roku skoń-
czyłby 70 lat. Uczcijmy rado-
śnie tę wyjątkową rocznicę i 
pokażmy całej Polsce, że Sta-
rogard to miasto, w którym 
pamięć o Kaz Generale żyje 
nieustannie - mówił prezy-
dent. - Korzystając z okazji 
chciałbym gorąco podzięko-
wać osobom, bez których to 
wydarzenie by się nie odbyło. 
Przede wszystkim dziękuję 
głównym sponsorom Grupie 
lotoS i Grupie EnERGa oraz 
przyjacielowi naszego miasta 
prezesowi lotoS PEtRoBa-
lIC Grzegorzowi Strzelczyko-
wi. życzę wszystkim udanej 
zabawy i niezapomnianych 
emocji. Przede mną takie na 
pewno, bo mam okazję za-

grać ze świetnymi piłkarza-
mi. nigdy nie sądziłem, że 
moim trenerem będzie pan 
andrzej strejlau. Przyznam 
się Państwu, że po cichu ma-
rzę, żeby strzelić gola Janowi 
tomaszewskiemu. Myślę, że 
takie samo marzenie ma cała 
moja drużyna - zakończył Ja-
nusz Stankowiak.

Emocji rzeczywiście nie 
brakowało. Wyraźnie udzie-
lały się też one komentują-
cemu spotkanie znanemu 
dziennikarzowi dariuszowi 
szpakowskiemu. W przerwie 
spotkania kibice mieli szansę 
strzelać karne samemu Ja-
nowi tomaszewskiemu, a na 
końcu poprosić o autografy.

zaraz po zakończeniu me-
czu wszyscy przenieśli się na 
plac przy Hali Sportowej im. 
Gerarda Podolskiego. licznie 
zebrani tam mieszkańcy ba-
wili się przy dźwiękach mu-
zyki zespołu dwa plus dwa. 
Mieli też okazję obejrzeć pe-
łen emocji i niezwykle wzru-
szający film, który jest nie-
zbitym dowodem na to, jak 
wielką piłkarską postacią był 
Kazimierz deyna.

Chwilę później na scenie 
pojawił się Zenek martyniuk 
z zespołem akcent. zabawa 
rozkręciła się na dobre. trwa-
ła do późnych godzin wie-
czornych. zaśpiewały jeszcze 
inne gwiazdy disco polo: Mig, 
Classic, a na zakończenie Po-
wer Play. to była naprawdę 
huczna impreza. Urodziny na 
miarę solenizanta!

Komentował
dariusz 

szpakowski
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Wielkie święto dla Deyny
staroGard GdaŃski | wielkie Święto piłki nożneJ „deyna ’70 Z lotoSem i energą” oraZ muZycZne diSco party prZyciągnęło aż 15 tyS. oSób. bawili Się mieSZkańcy całego regionu.

na scenie pojawił się 
Zenek martyniuk
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z inicjatywy SKB - zP do-
szło do spotkania członków 
i sympatyków klubu z przed-
stawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

na zaproszenie SKB - zP 
do Starogardu przyjechali: 
adam mikołajczyk, dyrek-
tor departamentu Rozwo-
ju Gospodarczego Urzędu 
Marszałkowskiego i jego 
zastępca Ludwik szakiel. 
W czasie dyskusji poruszono 
nie tylko najważniejsze in-
westycje w regionie, jak na 
przykład przebudowy dróg 
wojewódzkich, ale także 
szereg programów unijnych, 
z których mogą skorzystać 
przedsiębiorstwa w nowej 

perspektywie unijnej. Pod-
kreślano również wagę pro-
mocji przedsiębiorczości ze 
strony Urzędu Marszałkow-
skiego m.in. poprzez udział 
firm w targach, misjach go-
spodarczych, określonych 
konkursach dla przedsię-
biorców i firm oraz zwróco-
no uwagę na konieczność 
utworzenia systemu prze-
pływu pełnej informacji o 
wszystkich przedsięwzię-
ciach gospodarczych na te-
renie województwa pomor-
skiego. 

Członkowie i sympatycy 
klubu nie ukrywali również 
swoich oczekiwań wobec 
marszałka i jego zespołu. dy-

rektor biura SKB - zP edward 
sobiecki zwrócił m.in. uwa-
gę na potrzebę wydania 
publikacji, w której znajdą 
się aktualne dane dotyczące 
gmin, dzięki którym poten-

cjalny inwestor będzie mógł 
poznać strukturę danego 
samorządu i jego przygoto-
wanie w zakresie terenów 
inwestycyjnych. 

Podczas spotkania omó-

wiono również sprawy 
związane z utworzeniem w 
Jabłowie na terenie prawie 
30 ha Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Jednym z pro-
blemów jest obciążenie w/w 
terenów roszczeniami by-
łych właścicieli terenów, co 
może przedłużyć procedurę 
utworzenia strefy. Po decy-
zji Ministerstwa Rolnictwa 
o odrolnieniu terenów oraz 
uchwaleniu Miejscowego 
Planu zagospodarowania 
Przestrzennego zostały stwo-
rzone warunki do utworze-
nia strefy. edward sobiecki 
przypomniał, że podczas 
spotkania z wiceprezesem 
PSSE andrzejem Marszkiem, 

wójt gminy Starogard Stani-
sław Połom złożył oficjalnie 
wniosek wraz z niezbędny-
mi materiałami. Wówczas 
kierownictwo PSSE okazało 
bardzo życzliwy stosunek do 
w/w wniosku gwarantując 
podjęcie działań w Minister-
stwie Rozwoju. 

Utworzenie strefy w Ja-
błowie w bezpośrednim 
sąsiedztwie węzła autostra-
dowego a1 w Ropuchach 
oraz bliskości Starogardu Gd. 
może okazać się bardzo dużą 
szansą dla inwestorów ze-
wnętrznych i miejscowych, 
tym bardziej, iż na terenie 
Starogardu brak takich tere-
nów.
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Obwodnica Starogardu coraz bliżej
skb – ZP | nie ma żadnego Zagrożenia dla realiZacJi obwodnicy Starogardu gd. 

skb – ZP | w niedZielę StarogardZki 
klub biZneSu - ZwiąZek pracodawców 
odwiedZił JerZy kwiecińSki, SekretarZ 
Stanu w miniSterStwie roZwoJu, cZło-
nek rady miniStrów, pełnomocnik pre-
miera dS. funduSZy uniJnych.

 skb – ZP | o naJważnieJSZych inweStycJach w woJewódZtwie pomorSkim, ocZekiwaniach prZedSiębiorców wobec władZ 
regionu, a także o bieżących problemach goSpodarcZych roZmawiano w SiedZibie Skb - ZwiąZku pracodawców. 

Jako rząd zdajemy sobie 
sprawę, że trasa ta jest bar-
dzo potrzebna, by odciążyć 
drogę krajową nr 22 przebie-
gającą przez miasto - mówił 
wiceminister infrastruktury 
i budownictwa kazimierz 
smoliński podczas spo-
tkania z samorządowcami 
i przedstawicielami Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu - 
związku Pracodawców. Jego 
inicjatorem był SKB - zP. 

 
dyskusję otworzył dyrektor 

biura klubu edward sobiec-
ki. - SKB, widząc i niepokojąc 
się o przyszłość obwodnicy, 
w 2011 roku doprowadził 
do powstania społecznego 
komitetu na rzecz budowy 
tej drogi. od tego momentu 
zabiegaliśmy w Warszawie 
o podjęcie działań w tej spra-
wie. dziś idą one w dobrym 
kierunku, ale chcemy usły-
szeć, jakie są dalsze zamie-
rzenia - powiedział edward 
sobiecki.  

 
Wiceminister zapewnił, że 

wszystko idzie w dobrym 
kierunku. - W tej chwili trwa-
ją prace dotyczące planowa-
nego przebiegu obwodnicy. 
Jeśli w miarę szybko uda się 
uporać z wszystkimi decyzja-
mi, przede wszystkim środo-
wiskową, w przyszłym roku 
będzie mogła zapaść decyzja 
o realizacji tej inwestycji. Jej 
koszt to ok. 380 mln zł, co po-
zwoli przejeżdżać pojazdom 
o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej 
do 11,5 tony. Jest wstępne 
zapewnienie rządu, że ta 
droga będzie, ale ważny jest 
czas przygotowań. nie ulega 
wątpliwości, że obwodnica 
jest potrzebna, chodzi o od-
ciążenie drogi krajowej nr 22 
przebiegającej przez miasto   
- podkreślił kazimierz smo-
liński.

 
niebawem gotowa ma być 

pełna inwentaryzacja przy-
rodnicza wraz z wyborem 
wariantu budowy obwodni-
cy. na tym wciąż pracują pro-
jektanci, a nadzór sprawuje 

Urząd Miasta 
w Starogar-
dzie. - Mamy 
nadzieję, że 
już na po-
czątku dru-
giego półro-
cza zostanie 
wybrany wa-
riant budowy 
obwodnicy, 
prawdopo-
dobnie bę-
dzie to trzeci, 
czyli wyzna-
czony najda-
lej na połu-
dnie miasta 
- podkreślił 
Przemysław 
Biesek - ta-

lewski, wiceprezydent Sta-
rogardu ds. inwestycyjno 
- technicznych.  droga ma 
zostać stworzona w przekro-
ju dwa plus jeden. to prze-
krój, który wyposażony jest 
naprzemiennie raz w jeden, 
raz w dwa pasy ruchu, co 
umożliwia sprawne wyprze-
dzanie wolniej jadących po-
jazdów. 

 
Wariant trzeci to najdłuższy, 

piętnastostokilometrowy 
odcinek, który przewiduje 
przebieg drogi poza grani-
cami miasta przez stosunko-
wo mało zagospodarowane 
obszary gminy wiejskiej. 
W tym wariancie obwodni-
ca rozpoczynałaby się tuż za 
Sucuminem, skręcając dość 
ostro w prawo i omijając od 
południa Koteże. Węzeł na 
skrzyżowaniu z drogą do 
lubichowa powstałby około 
2 km od osiedla Przylesie. 
Skrzyżowanie z drogą woje-
wódzką nr 222 zlokalizowa-
ne byłoby przed wjazdem do 
Jabłowa. dalej obwodnica 

kierowałaby się na północ, 
aby za Stadem ogierów po-
łączyć się z obecną drogą 
krajową nr 22, choć SKB - zP 
wnioskuje o przedłużenie 
trasy do Kokoszkowych ce-
lem połączenia obwodnicy 
z drogą wojewódzką nr 222, 
ale to będzie mogło nastąpić 
dopiero po wybraniu warian-
tu obwodnicy. 

 
radosław kantak, dyrek-

tor gdańskiego oddziału Ge-
neralnej dyrekcji dróg Krajo-
wych i autostrad zapewnił, 
że po otrzymaniu dokumen-
tacji z miasta i wybraniu wa-
riantu, GddKia przeprowa-
dzi jej analizę, która potem 
zostanie przekazana do cen-
trali w Warszawie. - Jeśli uda 
się to do końca czerwca br., 
w lipcu dokumenty trafią już 
do stolicy - dodał. 

 
zgodnie z dalszym harmo-

nogramem, do połowy 2018 
r. gotowa ma być decyzja śro-
dowiskowa, do połowy 2019 
r. koncepcja programowa, do 
końca 2020 r. projekt budow-
lany i wykonawczy oraz uzy-
skanie decyzji na budowę, 
a w latach 2021-2023 realiza-
cja zadania. niemniej wciąż 
ważne jest wsparcie dla tej 
ważnej inwestycji dla Sta-
rogardu i regionu, do czego 
podczas spotkania zachęcali 
parlamentarzyści i przedsta-
wiciele SKB - zP.  dodajmy, że 
m.in. z inicjatywy posła Jana 
Kiliana, 18-19 maja w Staro-
gardzie odbyło się wyjazdo-
we posiedzenie Sejmowej 
Komisji Infrastruktury. Roz-
mawiano o najważniejszych 
inwestycjach w regionie, 
przede wszystkim o budo-
wie obwodnicy Starogardu.

o PRoMoCJI PRzEdSIĘBIoRCzoŚCI

o RozWoJU 
z MInIStREM

- Jest to już kolejny, szó-
sty minister, który spotyka 
się z naszym środowiskiem. 
Bardzo się z tego cieszymy. 
Jesteśmy silną, prężną orga-
nizacją pracodawców w wo-
jewództwie pomorskim, 
a może i nie tylko. W sumie 
skupiamy 180 firm, które 
zatrudniają łącznie 26 tysię-
cy pracowników - podkreślił 
edward sobiecki, dyrektor 
biura SKB - zP, wymieniając 
przy tym zasługi klubu na 
rzecz rozwoju regionu, licz-
ne inicjatywy, jak powołanie 
rad gospodarczych w samo-
rządach czy zabiegi inwesty-
cyjne, m.in. w sprawie budo-
wy obwodnicy Starogardu. 

Minister rozwoju zapewnił, 
że będzie miał na uwadze 

budowę obwodnicy Staro-
gardu, gdyż sam dostrzegł 
zakorkowaną drogę krajową 
nr 22. Poruszył także kwestie 
planowanej konsytucji dla 
biznesu. zaznaczył, że pra-
ce rządowe w tym zakresie 
dopiero trwają, ale konsty-
tucja będzie skierowana 
do przedsiębiorców, ułatwi 
funkcjonowanie firm, mając 
do nich zaufanie. Ma być to 
dokument opierający się na 
partnerstwie rządu i przed-
siębiorczości. 

Podczas spotkania przed-
siębiorcy poruszyli również 
szereg różnych innych te-
matów. na koniec Edward 
Sobiecki podziękował mini-
strowi za przybycie i rzeczo-
wą rozmowę.  

fo
t. 

S.
 d

ad
ac

zy
ńs

ki

fo
t. 

S.
 d

ad
ac

zy
ńs

ki

fo
t. 

S.
 d

ad
ac

zy
ńs

ki



11|Wtorek, 30 maja 2017

REKlaMa                                                       123/2017/dB

starogardzki klub biznesu - związek pracodawców

skb – ZP |  w ramach coŚro-
dowych dyżurów konSul-
tacyJnych Skb-Zp prZedSię-
biorcy Spotkali Się koleJno 
Z komendantem powiato-
wym policJi – boguSławem 
Ziembą oraZ Z komendan-
tem powiatowym Straży 
pożarneJ – Zbigniewem ka-
mińSkim

inwestycje | planowane prZebudowy dróg gminnych i powiatowych, poprawa beZpiecZeńStwa 
kierowców i paSażerów, budowa obwodnicy Starogardu i moderniZacJa linii koleJowych na 
południu woJewódZtwa pomorSkiego - to główne tematy SeJmoweJ komiSJi infraStruktury. 
dwudniowe wyJaZdowe poSiedZenie poSłów odbyło Się w naSZym regionie.   

skb – ZP | w pięknie położonym oŚrodku wypocZynkowym w twardym dole ZorganiZowano Spotkanie rady goSpodar-
cZeJ prZy preZydencie Starogardu gd. 

PoSŁoWIE z WIzytą W StaRoGaRdzIEsPotkanie
Z komendantami

o miejskich inwestycjach 
W twardym dole, gdzie 

gospodarzem miejsca był 
właściciel ośrodka mariusz 
szwarc, zebrali się człon-
kowie Starogardzkiego 
Klubu Biznesu - związku 
Pracodawców działający w 
ramach Rady Gospodarczej 
oraz wiceprezydent Staro-
gardu ds. techniczno - in-
westycyjnych Przemysław 
biesek - talewski.

Jak zaznaczył, w tym roku 
na inwestycje miejskie 
przeznaczono aż 60 mln zł, 
z tego połowa to środki ze-
wnętrzne. to największa w 
historii Starogardu kwota 
przeznaczona na taki cel. 
na jakie konkretnie zada-
nia? Główne to: drugi etap 
przebudowy ul. Kościuszki, 
rewitalizacja parku, termo-
modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej, 
rewitalizacja Rynku, mo-
dernizacja budynku dworca 

kolejowego i alei Wojska 
Polskiego, wymiana oświe-
tlenia na ledowe.   

Podczas spotkania roz-
mawiano także o poprawie 
powietrza w Starogardzie. 
Przedsiębiorcy wymienili 
m.in. potrzebę kontroli, by 
sprawdzić, czym palą nie-
którzy mieszkańcy. Wicepre-
zydent zaznaczył z kolei, że 
miasto bierze udział w kilku 
projektach, których celem 
jest ochrona środowiska 
m.in. poprzez wymiany w 
domach systemów ogrze-
wania na ekologiczne. 

Ważnym punktem zebra-
nia była również dyskusja. 
Członkowie rady poruszyli 
m.in. kwestię ratowania Sta-
da ogierów. Wiceprezydent 
wyjaśnił, że miasto chce wy-
dzierżawić teren od agencji 
nieruchomości Rolnych, a 
obecnie myśli jak dobrze 
zagospodarować to miej-

sce. Przedsiębiorców intere-
sowała również przyszłość 
młynów i Pałacu Wiecher-
tów. W odpowiedzi usłysze-
li, że w przypadku młynów 
miasto czeka na przetarg 
na zbycie nieruchomości, 
który ma nastąpić jesienią, 
odnośnie pałacu trudno jest 
skontaktować się z właści-
cielem obiektu. Mimo licz-
nych prób, w tym zaprosze-
nia na rozmowy, właściciel 
nie odpowiedział na prośby 
władz Starogardu.  

dodajmy, że było to już 
kolejne spotkanie Rady Go-
spodarczej pry Prezyden-
cie Starogardu, która jest 
organem doradczym dla 
władz miasta. Kolejne już 
27 czerwca. Przedsiębiorcy i 
przedstawiciele ratusza bar-
dzo dziękowali Mariuszowi 
Szwarc za miłą gościnę w 
ośrodku w twardym dole.

W czwartek obrady komi-
sji rozpoczęły się w Staro-
gardzie Gdańskim. oprócz 
posłów uczestniczyli w nich 
również samorządowcy i 
przedsiębiorcy. Starogardz-
ki Klub Biznesu - związek 
Pracodawców reprezento-
wał dyrektor biura edward 
sobiecki. na początku 
omówiono perspektywy re-
alizacji programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej do roku 
2019. na ich przebudowę w 
województwie pomorskim 
w tym roku przewidziano 
43 mln zł, a na przyszły plan 
jest taki, aby wydać 60 mln 
zł. 

Ważnym punktem pro-
gramu było omówienie 
bieżących działań i planów 
dotyczących budowy staro-
gardzkiej obwodnicy, która 
ma odciążyć zakorkowaną 
drogę krajową nr 22, prze-
biegającą przez centrum 
miasta. Wiceprezydent 
Starogardu Przemysław 
biesek - talewski wyjaśnił, 
że obecnie kończą się prace 
nad dokumentacją, a nie-
bawem ma nastąpić wybór 
wariantu budowy obwod-
nicy, co pozwoli na dalsze 
etapy prac. Realizacja samej 
inwestycji ma nastąpić w la-
tach 2021-2023.  

do przeznaczenia środ-
ków z centrali na ten cel 

przekonywał członków ko-
misji poseł jan kilian. - Bu-
dowa obwodnicy poprawi 
nie tylko bezpieczeństwo, 
ale także wpłynie na roz-
wój gospodarki regionu, 
która ma potencjał. nowa 
infrastruktura, to szansa na 
przyciągnięcie inwestorów, 
tak bardzo potrzebnych w 
południowej części woje-
wództwa pomorskiego - 
podkreślił Kilian. 

Podczas posiedzenia ko-
misji wymieniono również 
szereg planowanych mo-
dernizacji linii kolejowych 
na terenie województwa 
pomorskiego, ale także po-
trzeby w tym zakresie, m.in. 
modernizację linii nr 203 na 
odcinku tczew - Starogard 
- Czersk. Wiceprezydent 
Starogardu ma nadzieję, 
że PKP PlK znajdą środki 
na ten cel, zwłaszcza że 
miasto zdobyło unijne dofi-
nansowanie na utworzenie 
węzła transportowego przy 
dworcu kolejowym, więc 
odnowienie m.in. peronów 
i przejść idealnie wpisze się 
w całość rewitalizacji tego 
miejsca.  

Podczas komisji poruszo-
no także ważne kwestie 
bezpieczeństwa na dro-
gach. Prelegenci podkreśla-
li, że poprawa w tym zakre-
sie nastąpi z chwilą budowy 
nowych tras, uwzględniają-

cych jednocześnie wycinkę 
drzew. Co roku w wyniku 
bezpośredniego zderze-
nia z nimi ginie ponad 400 
osób w Polsce. Ważny jest 
także większy nadzór nad 
stacjami kontroli pojazdów, 
by nie wyjeżdżały z nich sa-
mochody, które nie nadają 
się do ruchu z uwagi 
na zły stan technicz-
ny. 

W czwartek po-
słowie odwiedzili 
jeszcze Chojnice, by 
omówić problemy 
budowy i utrzymania 
infrastruktury drogo-
wej w tym powiecie, 
a także rozwój kolei 
w tej części woje-
wództwa. W piątek w 
Starogardzie rozma-
wiano zaś o perspek-
tywach rozwoju ma-
łych i średnich firm, 
biorąc pod uwagę 
stan lokalnych tras, 
ale rozmawiano rów-
nież o inwestycjach 
miejskich, które mają 
wpływ na lokalną go-
spodarkę. Ważnym 
przedsięwzięciem 
jest również plano-
wane utworzenie 
terenów Pomorskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Ja-
błowie w sąsiedztwie 
węzła autostrady 

a1. SKB-zP reprezentował 
prezes Grzegorz borzesz-
kowski. Prezydent Staro-
gardu janusz stankowiak 
podziękował posłom, że 
przyjechali do miasta i w te-
renie rozmawiali o rozwoju 
takich ośrodków, jak stolica 
Kociewia. Posiedzenie ko-

misji zakończyło się w tcze-
wie, gdzie wiceminister in-
frastruktury i budownictwa 
kazimierz smoliński poin-
formował, że rząd przezna-
czył 31 mln zł na drugi etap 
przebudowy tczewskiego 
zabytkowego mostu nad 
Wisłą. 

Przedmiotem życzliwej rozmowy były 
problemy związane z bezpieczeństwem 
i porządkiem  publicznym w powiecie 
oraz problematyka zabezpieczenia prze-
ciwpożarnego w firmach. Komendanci 
przedstawili zdarzenia, które miały miej-
sce i powody ich zaistnienia. W trakcie 
dyskusji szczególną uwagę zwracano na 
bezpieczeństwo na drogach, podkreśla-
jąc miejsca szczególnie niebezpieczne jak 
odcinek drogi powiatowej do Płaczewa 
(proponuje się pilne wybudowanie ciągu 
pieszo – rowerowego) oraz skrzyżowanie 
drogi powiatowej do Skarszew z drogami 
do Kręga i Kokoszkowych (proponowa-
no wybudowanie tam ronda oraz ciągu 
pieszo – rowerowego od cmentarza ko-
munalnego do Biznes Parku). W trakcie 
dyskusji zwrócono uwagę na proble-
matykę i zagrożenie cyberprzestępczo-
ścią. Podkreślano również konieczność 
na podjęcie działań profilaktycznych w 
zakresie uświadomienia zagrożeń prze-
ciwpożarowych oraz stosowania określo-
nych standardów w tym zakresie. Posta-
wiono odbyć cykl spotkań poświęconych 
problematyce przeciwpożarowej.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Poznali dzień z życia SOR-u
staroGard | w oStatnich tygodniach, 23-oSobowa grupa młodZieży Z i liceum 
ogólnokSZtałcącego odbyła praktyki w SZpitalnym oddZiale ratunkowym w ra-
mach dni prZedSiębiorcZoŚci.

staroGard | dobra wiadomoŚć dla 
ucZniów. nowe boiSko w ZeSpole SZkół Za-
wodowych im. mJr h. dobrZańSkiego hubala.

Ilu z tych młodych ludzi 
zdecyduje się pójść ścieżką 
medyczną? na chwilę obecną 
mówią, że prawie wszyscy. 

Pod okiem dr macieja 
oleszczaka młodzież zapo-
znała się z trybem pracy na 
oddziale oraz towarzyszyła 
przy wykonywaniu zleceń 
oraz transporcie chorych na 
badania. Uczyli się także jak 
prawidłowo mierzyć ciśnienie 
tętnicze krwi.  zaś nasi ratow-
nicy zaprezentowali wyposa-
żenie karetki, wyjaśniając któ-
ry sprzęt do czego służy.

zapytaliśmy młodzież o ich 

wrażenia z praktyk i ich plany 
zawodowe:

- Czas, który podczas dnia 
przedsiębiorczości spędziłem 
na SOR-ze, bardzo miło wspo-
minam. Moja grupa mogła od-
wiedzić różne miejsca w szpita-
lu, zaznajomić się ze sprzętem 
medycznym oraz zaopatrze-
niem karetki pogotowia. Po-
znaliśmy najważniejsze cechy 
pracy w szpitalu oraz kontaktu 
doktora z pacjentem. Ponadto 
mogliśmy wykonywać pod-
stawowe czynności lekarskie, 
np. mierzenie ciśnienia, czy 
poziomu glukozy we krwi. Naj-

ważniejsza tutaj była wiedza 
praktyczna o zawodzie, której 
w szkole trudno doświadczyć – 
mówi Paweł Łukowski 1F. 

- Myślę, że dzięki temu odna-
lazłam swoją drogę i bardzo 
bym chciała w przyszłości pra-
cować w szpitalu. Podejście 
lekarza i ratowników do nas 
było bardzo pozytywne. Starali 
się pokazać pozytywne jak i ne-
gatywne strony tej pracy. Przy-
znam, że nie spodziewałam 
się tak pozytywnych wrażeń :) 
Jedyną wadą było to, że nieste-
ty krótko tam byliśmy, a czas 
szybko mijał. Mam nadzieje, że 
w przyszłym roku też będę mo-
gła wziąć udział w praktykach, 
bo na prawdę są tego warte :) 
Muszę przyznać również, że 
wpłynęły na mnie mobilizują-
co jeśli chodzi o studia i naukę 
– podkreśla Marta Freitag. 

- Na SOR odbyłem jedno-
dniowe praktyki z okazji dnia 
przedsiębiorczości. Na wstępie 
dostaliśmy identyfikatory i far-
tuchy. Zostaliśmy zapoznani z 
całym oddziałem. Poznaliśmy 
funkcje wszystkich sprzętów 
ratujących ludzkie życie. Mie-
liśmy możliwość obserwować 
m.in. szycie rany głowy. Samo-
dzielnie mogliśmy wykonać 
pomiar ciśnienia oraz spraw-

dzenie pulsu i nasycenia he-
moglobiny tlenem za pomocą 
pulsoksymetru. Zdałem sobie 
sprawę, że praca lekarza jest 
wymagająca i bardzo ciężka. 
Nie zniechęciło mnie to. Jestem 
bardzo zadowolony, że uczest-
niczyłem w takich praktykach. 
Z wielką chęcią wziąłbym 
udział w praktykach jeszcze 
raz. Serdecznie zapraszam 
innych do wzięcia udziału w 
takim wydarzeniu – zachęca 
Adrian Baske. 

- Praktyki w szpitalu bardzo 
mi sie podobały, szczerze mó-
wiąc  to mogłabym  tam być 
codziennie. Personel był  bar-
dzo miły, ciągle uśmiechnięty 
i wyrozumiały, dr Maciej po-
kazał  nam wszystko szczegó-
łowo i dokładnie, nie było ani 
przez chwilę nudno. Myślę, 
że  najlepiej o tym jak dobrze 
zajął się nami personel świad-
czy to, że nawet jeśli zbyt wiele 
się nie działo to my zawsze by-
liśmy zajęci. Uważam, ze dzień 
przedsiębiorczości to świetna 
sprawa i powinno być więcej 
takich dni ponieważ  pozwa-
lają poznać i zobaczyć to 
czego  na co dzień  nie mamy 
możliwości zobaczyć – cieszy 
się Julia Pogorzelska.

nowe boisko

Już wkrótce uczniowie zSz 
będą korzystali z nowego bo-
iska szkolnego, a to za spra-
wą prac, które rozpoczęły się 
jeszcze w zeszłym roku. teraz 
ich efektom przyglądali się 
starosta starogardzki leszek 
Burczyk oraz naczelnik Wy-
działu Edukacji marek Ga-
briel. Jak podkreśla starosta 

leszek, w zeszłym roku na 
prace przy boisku i chodnika 
przeznaczono kwotę blisko 
70 tysięcy złotych, natomiast 
w tym kolejne 43 tysiące zł. 
- Infrastruktura szkół ponad-
gimnazjalnych jest dla nas 
priorytetem, ponieważ prze-
kłada się to na rozwój naszej 
młodzieży – dodali.
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Gmina skarsZewy | policJanci ZatrZymali dwóch męż-
cZyZn podeJrZewanych o roZbóJ

Lubichowo | policJanci ZatrZymali dwie oSoby podeJrZe-
wane o kradZież 130 tyS. Zł

staroGard Gd. | w miniony weekend w centrum miaSta do-
SZło do ZabóJStwa!

staroGard | kryminalni ZabeZpiecZyli w Jednym Z mieSZkań 
ZnacZną iloŚć amfetaminy. policJanci ZatrZymali również 
mężcZyZnę podeJrZanego o poSiadanie tych narkotyków

dotkLiwie PobiLi i okradLi starusZka! ukradLi 130 tys. ZŁ!

3 kG narkotyku!

Zabójstwo w centrum miasta

nad ranem kryminalni ze 
Starogardu Gdańskiego za-
trzymali dwóch mężczyzn 
podejrzewanych o napad na 
69-latka. do zdarzenia do-
szło w nocy w jednej z miej-
scowości w gminie Skarsze-
wy. dyżurny, który otrzymał 
zgłoszenie w tej sprawie 
natychmiast poinformował 
o całym zdarzeniu policjan-
tów z pobliskiego posterun-
ku, a na miejsce skierował 
przewodnika z psem tropią-
cym. Informacja o rozboju 
trafiła również do patroli w 
terenie. Jak wstępnie ustalili 

śledczy, sprawcy wtargnę-
li do jednego z budynków 
mieszkalnych i zaatakowali 
śpiącego właściciela pose-
sji. Mężczyzna został skrę-
powany, a napastnicy bili 
go żądając wydania war-
tościowych przedmiotów. 
Przestępcy zabrali z domu 
pokrzywdzonego między 
innymi laptopa, elektrona-
rzędzia, różnego rodzaju 
biżuterię, odkurzacz, kartę 
bankomatową oraz znajdu-
jące się w lodówce jedze-
nie, w tym także karmę dla 
psów. napastnicy uciekli z 

łupem w nieznanym kierun-
ku pozostawiając w domu 
skrępowanego mężczyznę. 
Pokrzywdzony z obraże-
niami głowy trafił do szpi-
tala. Jego życiu i zdrowiu 
nic nie zagraża. Wstępna 
wartość strat oszacowana 
została na kwotę 10 tys. zł.  
W wyniku intensywnych 
działań śledczy ustali-
li rysopis oraz personalia 
sprawców tego przestęp-
stwa. Poinformowani o 
całym zajściu kryminalni 
już po kilku godzinach 
od zdarzenia zatrzymali 
w Starogardzie Gdańskim 
20-letniego mieszkańca 
gminy Skarszewy oraz 19-
letniego mieszkańca powia-
tu wałbrzyskiego. Sprawcy 
przewozili autem rzeczy 
pochodzące z kradzieży. W 
chwili zatrzymania, jeden z 
podejrzanych miał założo-
ne na nogach buty należące 
do napadniętego 69-latka.  
 
Mundurowi odzyskali utra-
cone w wyniku rozboju 
przedmioty. zatrzymane 
osoby zostały przewiezione 
do policyjnego aresztu. 

okradzionym na co dzień 
opiekowała się 54-letnia 
kobieta. do policyjnego 
aresztu trafił również 68-
latek, który jest podejrzany 
o współudział w kradzieży. 
Policjanci przedstawili w tej 
sprawie zarzuty oraz odzy-
skali znaczną część z utraco-
nych pieniędzy. za kradzież 
kodeks karny przewiduje 
karę do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Pod koniec kwietnia br. po-
licjanci z lubichowa otrzy-
mali zgłoszenie o kradzieży 
pieniędzy w kwocie 130 tys. 
zł. do zdarzenia doszło na 
terenie jednej z prywatnych 
posesji w gminie lubicho-
wo. Jak ustalili pracujący nad 
tą sprawą funkcjonariusze, 
przestępca zabrał przecho-
wywaną w domu gotówkę. 
Policjanci przyjęli w tej spra-
wie zawiadomienie o popeł-

nionym przestępstwie.
zebrany materiał dowo-

dowy oraz przeprowadzone 
czynności doprowadziły do 
zatrzymania w tej sprawie 
dwóch osób. Podejrzenia 
padły na kobietę, która na 
co dzień opiekowała się 
okradzionym z gotówki 
mężczyzną oraz jej krew-
nego. Jeszcze tego samego 
dnia do policyjnego aresztu 
trafiła 54-letnią kobieta oraz 
68-letni mężczyzna. Śledczy 
przedstawili im już zarzuty 
dotyczące kradzieży.

W wyniku przeszukania 
oraz w trakcie czynności 
prowadzonych z osobami 
zatrzymanymi, munduro-
wi odzyskali znaczną część 
ze skradzionych pieniędzy. 
Funkcjonariusze zabez-
pieczyli również na poczet 
przyszłej kary samochód 
należący do podejrzanego o 
kradzież mężczyzny.

do policyjnego aresztu 
trafił 48-letni mieszkaniec 
powiatu starogardzkiego, 
który posiadał w mieszka-
niu znaczną ilość środków 
odurzających. Mężczyzna 
został zatrzymany przez kry-
minalnych, którzy wkroczyli 
do jednego z budynków 
w Starogardzie Gdańskim.  
 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotyko-
wej funkcjonariusze ustalili 

personalia mężczyzny po-
dejrzewanego o posiadanie 
środków odurzających. W 
czasie przeszukania pracu-
jący nad tą sprawą policjan-
ci zabezpieczyli plecak, w 
którym znajdowało się 13 
paczek z białym proszkiem. 
Badanie testerem wykaza-
ło, że była to amfetamina. 
Kryminalni zabezpieczyli 
około 3 kilogramów tego 
narkotyku. z takiej ilości 
amfetaminy można przygo-

tować ponad 5300 pojedyn-
czych porcji handlowych.  
 
Mieszkaniec powiatu sta-
rogardzkiego usłyszał już 
zarzuty, a dzisiaj sąd zadecy-
dował o jego tymczasowym 
aresztowaniu na 3 miesią-
ce. za posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających 
Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii przewiduje karę 
od roku do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

tragedia rozegrała się w 
piątek kilka minut po godzi-
nie 23. 

- otrzymaliśmy zgłoszenie o 
śmierci 22-letniego mężczy-
zny, który został ugodzony 
nożem. ofiara jest mieszkań-
cem Starogardu. do zdarze-

nia doszło na jednej z klatek 
schodowych przy ulicy Choj-
nickiej - informuje asp. sztab. 
Marcin Kunka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Starogardzie Gd.  

Funkcjonarusze natych-
miast rozpoczęli działania 

zmierzające do ujęcia podej-
rzanego. Jak dodaje Marcin 
Kunka, w tej sprawie zatrzy-
mano 30-letniego mieszkań-
ca Starogardu Gd. Śledztwo 
prowadzi prokuratura. to ona 
ustali m.in. okoliczności tra-
gedii.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPrZedam siedlisko na działce 
4800 m kw w malowniczej okolicy, 
tel. 695 469 389

sPrZedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

sPrZedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media przy dro-
dze, 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, ga-
raż, ogród, możliwość dwóch od-
dzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 
10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jestem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

starsZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

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

jawa 350tS\’ tylko kola 16”p/tyl, 
cena: 179 zł, tczew, tel. 735 001 684 
sprzedam

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel 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
PosZukuję osobę do prac docie-
pleniowych, tel. 782 993 120

USŁUGI

PoŻycZki, chwilówki, bez bik, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

ProFesjonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE:  Sebastian Dadaczyński, 
Grzegorz Bryszewski

SKŁAD: Michał Dopke
m.dopke@expressy.pl

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.
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NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
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tel.fax 58 736 16 92
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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.

oGŁosZenia 
w ramce

już od 10 zł 
więcej:
reklama@expressy.pl

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

kotŁownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

sinGLe 35l., modelowy typ urody, 
szukam Pani, 28 – 52 l., miłej spon-
sorki, Gdynia, Sven, tel. 735 001 684

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

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

RÓŻNE

sPrZedam rowery nowe i używa-
ne, przyczepki rowerowe, tel.  603 
661 240  

sPrZedam rower składak, duże 
koła, 220 zł, tel. 695 230 080

kuchnia elektryczna, blat cera-
miczny, biała, 240 zł, tel. 695 230 
080

sPrZedam piłę tarczową 2.0 kw, 
380 W, samorobną z kółkami, 600 zł, 
tel. 695 230 080

drewno opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, moż-
liwy transport, tel. 506 250 477

siano, słoma w balotach, 120x150, 
siano kostka z magazynu. Możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

sPrZedam rowery; używane 
i nowe, męskie i damki. od 300 zł, 
tel. 603 661 240

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, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

sPrZedam mydła włoskie nesti 
dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

skuPujemy stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach, (mundury, 
dokumenty, części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, wyposaże-
nie wojskowe), oldmilitaria.pl, tel: 
666 025 860, mail: ekwipunekwoj-
skowy@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 lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPrZedam rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

sPrZedam krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

sPrZedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

sZukasZ 
Pracownika?
wyślij ogłoszenie sms-em:
eXP.PdP. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 79567

ProwadZisZ biZnes?
zareklamuj się pod kategorią usŁuGi

eXP.usL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

wyślij ogłoszenie sms-em:

REKlaMa                                                                            U/2017/RlREKlaMa                                                                        120/2017/dB
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Stelmet lepszy, trener odchodzi
kosZykówka | polpharma na etapie ćwierćfinałów ZakońcZyła SwóJ udZiał w tegorocZnych play-offach. lepSZy okaZał 
Się ZeSpół Stelmetu, ale polpharma do końca walcZyła o półfinał.

boks | „SZukamy olimpiJcZyków” - taką na-
Zwę miał bokSerSki turnieJ, w którym wZię-
li udZiał Zawodnicy polmetu Starogard.

PiŁka noŻna | StarogardZcy piłkarZe ZbliżaJą Się do końca roZgrywek. poZo-
Stały do roZegrania cZtery koleJki, a biało-Zielono-biali mogą ZakońcZyć Se-
Zon nawet na 2. mieJScu.

siatkówka | Siatkarki Z 14 kraJów prZyJadą do Starogardu 16 cZerwca na XXiX 
turnieJ piłki SiatkoweJ oraZ mini piłki SiatkoweJ dZiewcZąt.

Koszykarze ze Starogardu 
sezon zasadniczy zakończyli 
na 7. miejscu, dzięki czemu 
dostali się do upragnio-
nych play-offów. losowanie 
ćwierćfinałów nie okazało 
się jednak zbyt szczęśliwe 
dla Kociewskich diabłów 
– musiały się one zmierzyć 
z koszykarzami mistrza Pol-
ski – Stelmetu zielona Góra, 
który pod rundzie zasadni-
czej zajął 2. miejsce i był jed-
nym z faworytów do końco-
wego triumfu.

Już początek pierwszego 
meczu pokazał, że Stelmet 
to trudny przeciwnik. Bardzo 
szybko mistrzowie Polski 
uzyskali przewagę 14 punk-
tów, która długo się utrzy-
mywała. Pomimo dobrej gry 
Kociewskich diabłów w ko-
lejnych kwartach, nie udało 
się zniwelować sporej stra-
ty i pierwszy mecz wygrał 
Stelmet. W drugim meczu to 
Polpharma lepiej zaczęła, ale 

jeszcze w pierwszej kwarcie 
mistrzowie Polski dogonili 
i przegonili starogardzian. 
W miarę upływu meczu co-
raz lepiej grał Stelmet i przed 
ostatnią kwartą Polpharma 
miała 19 punktów straty. 
W ostatniej części meczu  nie 
zdarzył się cud i 95:80 wygra-
li zielonogórzanie.

trzeci mecz to prawdziwy 
bój. Pierwszą kwartą pięcio-
ma punktami wygrała Po-
lpharma, ale w drugiej role 
się odwróciły i to Stelmet 
pokazywał dobrą, skuteczną 
grę. W trzeciej kwarcie dalej 
lepiej grali zielonogórza-
nie i wydawało się, że losy 
ćwierćfinału są przesądzone. 
Wtedy następił niesamowity 
zryw Kociewskich diabłów, 
które po kapitalnej końców-
ce wygrały swój pierwszy 
mecz w tych ćwierćfinałach. 
Czwarte spotkanie było nie-
zwykle wyrównane – ale to 
Polpharma może mieć więk-

szy niedosyt, bo przez więk-
szość meczu prowadziła, 
a na koniec pozwoliła prze-
gonić się Stelmetowi i koszy-
karze z zielonej Góry wygrali 
77:74 i cały ćwierćfinał 3:1. 
Sezon Polpharmy został więc 
zakończony.

zespół ze Starogardu opu-
ścił dotychczasowy trener – 
Mindaugas Budzinauskas. Co 
prawda władze klubu chciały 
kontynuować współpracę, 
ale 43-latek po całkiem uda-
nym sezonie wybrał zmianę 
otoczenia. Budzinauskas 
trenował Polpharmę od 
grudnia 2015 roku. litewski 
szkoleniowiec w przyszłym 
sezonie będzie prowadził 
King Szczecin. na razie nie 
wiadomo kto poprowadzi 
drużynę Polpharmy w przy-
szłym sezonie. Mówi się, że 
może to być Serb, Milija Bo-
gicevic, który już wcześniej 
trenował zespół ze Starogar-
du.  kGfo
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BIlI W 
CIECHoCInKU

kPs wciąŻ w cZoŁówce

MIĘdzynaRodoWy tURnIEJ!

W zawodach o Puchar bur-
mistrza Ciechocinka, które 
zorganizowane zostały 20. 
maja przez  daniela Łuczaka 
z KS-u Potężni Ciechocinek 
wystąpiło trzech bokserów 
ze Starogardu. W walkach 
towarzyskich w wadze do 
80 kg błażej dunajski 
zmierzył się z mateuszem 
bielickim, a w wadze do 50 

kg miłosz orłowski spotkał 
się z Karolem duszkiewi-
czem.

igor eggert spróbował 
swoich sił w walce punkto-
wanej. Jego przeciwnikiem 
był jacek Żuchowski z Gla-
diatora Brodnica. ostatecz-
nie Eggert uległ na punkty.

losy awansu, a zarazem 
zwycięstwa w IV lidze jest 
już dawno przesądzony – 
Wierzyca Pelplin zdobył a 
w tym sezonie aż 74 punk-
ty i nikt nie jest w stanie 
jej odebrać promocji do III 
ligi. o miejsce na jej pleca-
mi walczy natomiast aż 5 
drużyn.

Jest w tym gronie KP 
Starogard, który w maju 
rozegrał cztery kolejki. 
najpierw uległ u siebie 
Gryfowi Słupsk 0-2, później 

zremisował 1-1 z Cartusią 
Kartuzy, a potem aż 4-0 
pokonał Jaguar Gdańsk. 
Był to jeden z najlepszych 
meczów starogardzkich 
piłkarzy – gdańscy, dość 
wysoko notowani zawod-
nicy zostali rozgromieni 
za pomocą dwóch bramek 
sebastiana Packa, oraz 
pojedynczych trafieniach 
michała wohlerta i kac-
pra siory.

W ubiegły weekend KPS 
nie grał, ale i tak zainkaso-

wał trzy punkty – wypadł 
jego mecz z Rodłem Kwi-
dzyn, które wycofało się z 
rozgrywek, wobec czego 
biało-zielono-białym przy-
znano walkower.

najbliższe spotkanie 
KP Starogard rozegra w 
niedzielę – na wyjeździe 
przeciwnikiem będą anio-
ły Garczegorze. Kolejni, 
ostatni w tym sezonie 
rywale to: Powiśle dzierz-
goń, GKS Kolbudy i arka II 
Gdynia.

Starogard Gdański na 
trzy dni zamieni się w 
międzynarodową arenę 
siatkarskich potyczek. 
od piątku 16. czerwca do 
niedzieli  odbywać się tu 
będzie Międzynarodowy 
turniej Piłki Siatkowej i 
Mini Siatkówki dziewcząt. 
W trzech halach: Hali Miej-
skiej im. andrzeja Grubby, 
Hali im. Gerarda Podol-
skiego, oraz hali w zespo-
le Szkół Ekonomicznych 

zmierzą się ekipy z Finlan-
dii, Szwecji, niemiec, Ho-
landii, austrii, Łotwy, Es-
tonii, litwy, Ukrainy, Rosji, 
Białorusi, Słowenii, Słowa-
cji i Polski. o zwycięstwo 
powalczy 20 zespołów w 
kategorii dziewcząt star-
szych i 22 zespoły w ka-
tegorii dziewcząt młod-
szych. 

Mecze rozpoczną się w 
piątek, 16 czerwca o go-

dzinie 10.00. tego 
samego dnia o 
godz. 14.00 od-
będzie się uro-
czyste otwarcie 
turnieju. dziew-
czyny będą grać 
przez całą sobo-
tę, aby w niedzie-
lę o godz. 13.00 
poznać wyniki 
w uroczystym 
zakończeniu im-
prezy.




