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Konferencję otworzył Adam 
Krawiec, Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Sportu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Po-
morskiego.

W pierwszej części spotkania 
omówione zostały zagadnienia do-
tyczące wsparcia ucznia uzdolnio-
nego pod hasłem „Zdolni z Pomo-
rza”.  Zebrani zajęli się też miejscem 
doradztwa zawodowego i doradz-
twa edukacyjno-zawodowego 
w pomorskim systemie poradnic-
twa zawodowego. Jak podkreśla 
Adam Krawiec, dyrektor Departa-
mentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku, 
w konkursie dotyczącym rozwoju 
szkolnictwa zawodowego biorą 

udział aż 23 instytucje w woje-
wództwie pomorskim, z czego 20 
stanowią szkoły w poszczególnych 
powiatach.

- Każde z organów, które przystą-
piło do tego konkursu, wcześniej 
musiało przygotować dla siebie 
koncepcję rozwojową i to w kilku 
obszarach. Ważne było m.in. wska-
zanie potencjału szkolnictwa za-
wodowego, a także przewidywane 
koszty związane z jego rozwojem 
– podkreśla Adam Krawiec. 

W sobotę zebrani dyskutować 
głównie o konkursach dla szkół 
zawodowych oraz o wsparciu dla 
nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych. 

(BG)
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Upamiętniono akcję dywersyjną
RELACJA | We Wsi TrosoWo upamięTniono akcję dyWersyjną członkóW Gryfa pomorskieGo z 1942 roku.

Przy obelisku upamięt-
niającym bohaterską akcję 
stanęło pięć pocztów sztan-
darowych – ZSP w Bytoni 
i Kaliskach, ZK-P w Zblewie, 
PSL w Zblewie, OSP w  By-
toni. Wartę honorową pełnili 
harcerze z Hufca ZHP Czarna 
Woda. Stanęli też w szyku 
członkowie grupy rekon-
strukcyjnej w historycznym 
umundurowaniu.

Po odśpiewaniu Hymnu 
Państwowego miały miejsce 
przemówienia - wystąpił To-
masz Damaszk, dyrektor by-
tońskiej szkoły i prezes ZK-P 
w Zblewie oraz Bogumiła 
Wałaszewska, wicedyrektor 
szkoły w Kaliskach), ksiądz 
prałat Zenon Górecki, pro-
boszcz zblewskiej parafii po-
prowadził litanię za zmarłych 
i udzielił błogosławieństwa 
uczestnikom uroczystości.

W ramach uroczystości 
śpiewano pieśni wojskowe, 
młodzież z Kalisk zaprezen-
towała patriotyczne pio-
senki a historyk Aleksander 
Masłowski opowiedział o sa-
botażu Gryfie Pomorskim i 
o księdzu Wryczy.

Widowiskowym punktem 
programu była inscenizacja 
działań partyzantów, która 
szczegółowo pokazywała 
akcję dywersyjną - z obu 
stron torów padały strzały, 
eksplodowały granaty, ran-
nemu udzielano  pomocy.

Organizatorzy wydarze-
nia to Zespół Szkół Publicz-
nych w Bytoni, Zespół szkół 
Publicznych w Kaliskach, 
Zrzeszenie Kaszubsko – Po-
morskie Oddział Kociewski 
w Zblewie i Sołectwo Cis.

(PW)

Akcja:
Dywersja w Trosowie
Celem akcji Gryfa Po-

morskiego, którą zorga-
nizowano 9 czerwca 1942 
roku wsi Trosowo była 
próba zabicia Adolfa Hi-
tlera, który miał podró-
żować tam pociągiem. 
Partyzanci rozkręcili 
tory i pociąg się wykoleił. 
Hitlera w nim nie jednak 
nie było, ale w wyniku 
zamachu zginęło kilku-
set esesmanów z gwardii 
Führera. Partyzanci wie-
dzieli o podróży Hitlera z 
dwóch, niezależnych źró-
deł, Hitler miał jednak 
wysiąść wcześniej z po-
ciągu, żeby uczestniczyć 
w uczcie organizowanej 

w krzyżackim zamku w 
Malborku. Część źródeł 
historycznych mówi o 
tym, że partyzanci mieli 
być  mieli być przebrani 
w mundury Wehrmach-
tu, SS lub SA, a Niemcy 
bezskutecznie wyznaczy-
li ogromną nagrodę 250 
000 marek w zamian za 
informację o zamachow-
cach 

Historycy są podzie-
leni co do faktycznego 
przebiegu i oceny tego 
wydarzenia, podkreślany 
jest jednak fakt, że próba 
zamachu była wyjątkowo 
odważna i miała miejsce 
na ziemiach wcielonych 
do Rzeszy.
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EDUKACJA | samorządoWcy, przedsTaWiciele urzędu marszałkoWskieGo oraz sTarosTWa poWiaToWeGo spoTkali się W Bo-
lesłaWoWie na dWudnioWej konferencji pośWięconej BudoWaniu lokalnych i reGionalnych poliTyk edukacyjnych. 

Spotkanie o polityce edukacyjnej
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Koncertowe lato
KULTURA | To Będzie WyjąTkoWo WidoWiskoWy i koncerToWy począTek laTa W sTaroGardzie 
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Letnie wydarzenia rozpocz-
nie Święto Polpharmy, które 
zapowiedziano na sobotę 24 
czerwca. Największą atrakcją 
i zarazem zwieńczeniem tego 
wydarzenia będzie darmo-
wy koncert Ani Dąbrowskiej. 
Tydzień później, czyli w pią-
tek 30 czerwca rozpoczną się 
dwudniowe Dni Starogardu, 
które zapewnią mieszkań-
com i turystom ogromną 
porcję atrakcji. Tradycyjnie 
już odchody świętamiasta 
rozpocznie barwny pochód, 
który o godzinie 17 przejdzie 
na plac przy galerii Neptun. 
Po ulicach miasta przema-
szerują mieszkańcy, wła-
dze miasta, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 

i Bractwo Kurkowe. O gło-
śną oprawę wydarzenia za-
dba orkiestra Dęta z SCK. 
Na piątek zaplanowano rów-
nież Intronizację Króla Kur-
kowego (przekazanie kluczy 
do miasta nowo wybranemu 
królowi przez Prezydenta 
Miasta), tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Staro-
gardu Gdańskiego otrzyma 
Edward Jan Pałłasz a me-
dal za zasługi dla miasta 
trafi do Jana Kazimierza 
Butowskiego. O godzinie 
18.30 odbędzie się także 
widowiskowy konkurs skła-
dów węglowych Hanseatic. 
Na zakończenie pierwsze-
go dnia świętowania za-
planowano atrakcje mu-

zyczne. O godzinie 19 
wystąpi rockowa grupa Bra-
cia, świętowanie zakończy 
natomiast trochę spokoj-
niejszy koncert Ewy Farnej. 
Drugi dzień świętowa-
nia, czyli w sobotę 1 lipca 
rozpocznie o godzinie 15 
pokaz rowerowy Flying Bi-
kes, później swoje umiejęt-
ności zaprezentują grupy 
działające w ramach SCK. 
Organizatorzy przygotowali 
także atrakcję dla miłośni-
ków występów kabareto-
wych, o godzinie 18 staro-
gardzką publiczność będzie 
rozśmieszał Jerzy Krysazak. 
Tuż po 19 w Starogardzie 
wystąpi grupa The Postman, 
która przedstawi publicz-

ności przeboje Beatlesów i 
Czerwonych Gitar, zaplano-
wano także występ gwiazdy, 
grupy LemON. Ten polsko-
łemkowsko-ukraiński zespół 
muzyczny znany jest głównie 
z przeboju „Napraw”, występ 
zaplanowano na godzinę 19. 
Na początek lipca zaplano-
wano także ważne wyda-
rzenie dla miłośników starej 
i klimatycznej motoryzacji. 
Na terenie Stada Ogierów 
w dniach 14-16 lipca odbę-
dzie się siódma edycja „Zlo-
tuWeteranów Szos- Historia 
na Kołach”. Wielką atrakcją 
tej imprezy będzie koncert 
prawdziwej legendy polskie-
go heavy metalu - grupy TSA. 
(BG)

W ramach projektu „Dziad-
kowie i Wnuki” w rolę „dziad-
ków” wcielili się seniorzy z 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku”S-CENTRUM” w Starogar-
dzie i seniorzy zrzeszeni w 
Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Sta-
rogardzie Gdańskim, „wnu-
kami” zostali uczniowie klasy 
trzeciej technik informatyk 
ZSE oraz uczniowie II LO w 
Starogardzie Gd.

Seniorów podzielono  na 
dwie grupy, każdy z nich miał 
jednego „wnuka” - instruktora. 

- W ramach wasztatów in-
struktorzy uczyli m.in  po-
ruszania się po Internecie, 

tworzenia własnej poczty i 
korzystanie z niej, używania 
płyt i pendrive’ów, drukarki i 
korzystania z komunikatorów. 
„Dziadkowie” uczyli się także 
umieszczania informacji na 
portalach społecznościowych, 
np. na Facebook, przenoszenia 
zdjęć z aparatu cyfrowego do 
komputera i  posługiwanie się 
edytorami tekstów – tłumaczą 
organizatorzy projektu. 

Dla „wnuków” udział w 
warsztatach był szansą na 
naukę cierpliwości i dobrych 
manier, uczniowie mieli tak-
że możlwiości praktycznego 
sprawdzenia wiedzy zdobytej 
w szkole.

- Z rozmów przeprowadzo-
nych z seniorami wynika ,że 
nasi uczniowie świetnie so-
bie radzą z przekazywaniem 
wiedzy, dużo ciepłych słów 
wypowiadają o wysokiej kul-
turze osobistej młodzieży, 
która prowadzi z nimi zajęcia 
w swoim wolnym czasie - na 
zasadach wolontariatu – pod-
kreśla Stanisława Głąb-Brandt, 
kierownik praktycznej nauki 
zawodu w ZSE Starogard.

Warsztaty zorganizowano 
z inicjatywy owarzystwa Na-
ukowego Organizacji i Kie-
rownictwa w Gdańsku.

(BG)

EDUKACJA | W zespole szkół ekonomicznych W sTaroGardzie Gdańskim zreali-
zoWano międzypokolenioWe WarszaTy kompuTeroWe.

Warsztaty dla seniorów
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Umowa z Iglotexem
EDUKACJA | przyszli pracoWnicy przedsięBiorsTWa spożyWczeGo iGloTex Bedą się 
uczyć  W zespole szkół ponadGimnazjalnych im. Włodzimierza mykieTyna W skórczu.

ZAPOWIEDŹ | To Będzie WyjąTkoWa sza-
sna na Wykonanie BezpłaTnych Badań 
i konsulTacje z lekarzami. 

ZAPOWIEDŹ | nad 
jeziorem Wielkim 
W sTrudze od-
Będą się zaWody 
Wędkarskie o pu-
char WójTa Gminy 
zBleWo.

Ścisła współpraca  oraz 
utworzenie klas patronackich 
to efekt podpisanej umowy 
między szkołą i firmą

- Myślę, że ten pomysł bę-
dzie służył mieszkańcom nie 
tylko Skórcza, ale i całego 
powiatu - podkreśla Tadeusz 
Włodarczyk, przewodniczący 
Rady Nadzorczej Igloteksu. 
- Daje on spore możliwości 
dla młodzieży, jak również dla 
naszych zakładów.

Umowę z ramienia szkoły 
podpisał dyrektor  Tomasz 

Piechowski. 
- W tych klasach będzie 

kształciła się nie tylko mło-
dzież z miasta i gminy Skórcz 
- zaznacza dyrektor ZSP. - Od-
działy umiejscowione będą 
w Smętowie Granicznym, 
więc mam ogromną nadzieję, 
że sporo uczniów przyjedzie 
do nas pociągiem.

Przy ZSP powstała niedaw-
no szkoła branżowa pod pa-
tronatem firmy Iglotex. Nauka 
ma trwać 3 lata. Uczniowie 
będą zdobywać uprawnienia 
do pracy w charakterze ma-
gazyniera, a także operatora 
maszyn i urządzeń przemy-
słu spożywczego. Nauczą się 
obsługi nowoczesnych sys-
temów informatycznych oraz 
poznają obsługę i programo-
wanie maszyn, dowiedzą się 
na czym polega współpraca 
z klientami i dostawcami, 
a przede wszystkim będą się 
szkolić w dobrej atmosferze, 
wśród wielu dynamicznych 
ludzi.

- Przez cały czas doskona-
limy szkolnictwo zawodo-
we - przyznaje wicestarosta 
Kazimierz Chyła. - Edukacja, 
ochrona zdrowia oraz drogi to 
są dla samorządu powiatowe-
go trzy priorytety. Jeśli chodzi 
o szkolnictwo zawodowe, to 
staramy się je dostosowywać 
do potrzeb rynku, czego do-
wodem jest między innymi 
umowa patronacka pomię-
dzy szkołą a firmą. Cieszę się, 
że nasza młodzież będzie 
mogła się kształcić w firmie 
o uznanej marce, w pewnym 
zakładzie i z perspektywą pra-
cy.                       (SP)
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Park Zdrowia 
w Starogardzie

1 lipca w starogardzkim 
parku miejskim  pojawi się 
Park Zdrowia. Wydarzenie 
organizowane jest przez 
Zakłady Farmaceutyczne Po-
lpharma SA oraz Kociewskie 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
Park Zdrowia czynny będzie 
w godzinach 10-16.

Mieszkańcy, którzy odwie-
dzą Park Zdrowia będą mo-
gli skorzystać z bezpłatnych 
badań kardiologicznych ( 
poziom glukozy, poziom 
cholesterolu, ciśnienia, EKG, 
konsultacje lekarskie), okuli-
stycznych (badania przesie-
wowe w kierunku jaskry); do 
dyspozycji będzie także try-
cholog, który wykona bada-
nie stanu skóry głowy, stanu 
włosów, faz wzrostu włosów 
przy użyciu mikroskopu cy-
frowego.

Organizatorzy wydarzenia 
przygotowali także zajęcia z 
pierwszej pomocy przedme-

dycznej - będą uczyć jak od-
powiednio wezwać pomoc, 
jak rozpoznać stan przytom-
ności poszkodowanego, jak 
oceniać oddech i prawidło-
wo uciskać klatkę piersiową.

Inne atrakcje Parku Zdro-
wia to rehabilitacja i masaże: 
konsultacje fizjoterapeuty i 
masażysty, masaże oraz za-
biegi, tj.: laser, ultradźwięki 
i prądy

W ramach Parku Zdrowia 
pojawi się także  Pudełko Ży-
cia (akcja mająca na celu uła-
twienie niesienia skutecznej 
pomocy w stanach zagroże-
nia życia) i  Karta ICE (In Case 
of Emergency) -  to karta 
ułatwiająca szybki kontakt z 
członkiem rodziny w nagłym 
wypadku

Nie zapomniano także o 
najmłodszych – przewidzia-
no gry i zabawy: malowanie 
twarzy, rysowanie, konkursy 
z nagrodami i wiele innych.

Zawody 
wędkarskie

Organizatorem zawodów 
jest Koło PZW nr 64 w Pin-
czynie, które serdecznie 
zaprasza wszystkich pasjo-
natów wędkowania.Zawo-
dy rozpoczynają się wcze-
snym rankiem – o godz.6:00 
i potrwają do godz.13:00. 
Po wędkowaniu, nastąpi 
wręczenie pucharów oraz 
nagród, a także tradycyjne 
pieczenie kiełbasek.

Na zdjęciu, od lewej: 
Tomasz Piechowski, 
dyrektor ZSP w Skórczu 
i Tadeusz Włodarczyk, 
przewodniczący Rady 
Nadzorczej Iglotexu.
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INWESTYCJA | sTaroGardzi hoTel ren 
oTrzymał czTeroGWiazdkoWą kaTeGo-
ryzację.

EDUKACJA | reprezenTanci  zespołu szkół zaWodoWych W sTaroGardzie Gdań-
skim ryWalizoWali W Grze miejskiej „jesTeśmy z kocieWia”.
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Hotel Ren ma 
cztery gwiazdki

Rywalizacja w grze miejskiej
W ramach gry  zespół ( w w 

składzie Kamil Bukowski, Ma-
ciej Patocki, Nikodem Szan-
drach z klasy 1EB pod opieką 
pani Justyny Mateńko )wyka-
zać się musiał nie tylko znajo-
mością podstawowej wiedzy 
o historii, kulturze i tradycji 
Kociewia, ale też doskonałą 
orientacją w terenie, spo-
strzegawczością  i wytrwało-
ścią na długiej trasie. Ważna 
była także umiejętność korzy-
stania z różnorodnych źródeł 
informacji.

Oficjalne rozpoczęcie na-
stąpiło w Bibliotece Pedago-
gicznej przy ul. Zblewskiej 
od wspólnego odśpiewania  
„Hymnu kociewskiego”, a 
następnie wszystkie zespo-
ły udały się autobusem do 
Zespołu Szkół Publicznych 
w Żabnie, gdzie znajdował 
się punk startowy. Kolejne 
punkty zaliczeniowe to: Pu-
bliczna Szkoła Podstawowej 
nr 3 przy ul. Wybickiego, Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej przy 
ul. Bocznej i nasz Zespół Szkół 
Zawodowych. Meta znajdo-
wała się w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. W każdym z 
tych miejsc, a także na trasie 
przemarszu uczniowie roz-
wiązywali przygotowane dla 
nich zadania. Dotyczyły one 

miedzy innymi patronów sta-
rogardzkich ulic, zabytków 
Starogardu, haftu kociew-
skiego, przyrody Kociewia i 
kuchni kociewskiej.

Ta ostatnia tematyka była 
przedmiotem zadań przygo-
towanych przez bibliotekarki 
Zespołu Szkół Zawodowych: 
trzeba było np. rozpoznać na 
zdjęciu szandar kociewski, 
fefernuski, zylc, szneki z glan-
cem czy karbónadę, znaleźć 
kociewskie nazwy śniadania, 
obiadu i kolacji, sporządzić li-
stę zakupów niezbędnych do 
przyrządzenia kociewskich 
potraw. 

Gra została zorzorganizo-
wanej przez Filię Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Starogardzie Gdańskim, 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Starogardzie Gdańskim, 
Muzeum Ziemi Kociewskiej 
oraz Sieć Współpracy i Sa-
mokształcenia Nauczycieli 
Bibliotekarzy Powiatu Staro-
gardzkiego. 

W tym roku współorgani-
zatorem imprezy była także  
Zespół Szkół Zawodowych 
w Starogardzie, właśnie w bi-
bliotece szkolnej znajdował 
się jeden z punktów zalicze-
niowych.

(BG)

Decyzję o przyznaniu czte-
rech gwiazdek Hotelowi REN 
w Starogardzie podjął Mar-
szałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk 

Jednym z warunków otrzy-
mania czwartej gwiazdki było 
zapewnienie gościom hotelu 
minimum jednego aparta-
mentu o podwyższonym 
standardzie. Pokój musi mieć 
co najmniej 50 m2 powierzch-
ni i składać się z sypialni, salo-
nu wypoczynkowego oraz 
dwóch łazienek. Ponadto 
musi być odpowiednio wy-
posażony m.in. we wszystkie 
kosmetyki niezbędne do my-
cia oraz szlafroki.

- W sumie przygotowali-
śmy trzy takie apartamenty. 
Ich wystrój podobnie jak 
pozostałe pokoje w hotelu, 

nawiązuje stylem 
do tradycji Browa-
ru Kociewskiego 
–  informuje Joanna 
Ponikwicka, dyrek-
tor hotelu. – Aparta-
menty wyposażone 
są dodatkowo w 
minibarek i zasło-
ny typu „black out”, 

które zasłaniają okna w taki 
sposób, że do pomieszczenia 
nie przedostaje się naturalne 
światło.

Właściciele hotelu podnieśli 
też standard w części zwy-
kłych pokojów, które wypo-
sażyli również w minibarki i 
czajniki elektryczne. W całym 
hotelu zainstalowana została 
klimatyzacja.

Do gratulacji związanych z 
podwyższeniem standardu 
dołączyły również władze 
miasta, które odwiedziły ho-
tel na początku czerwca.

- Niech ta czwarta gwiazd-
ka sprzyja rozwojowi usług 
hotelarskich w naszym mie-
ście – powiedział prezydent 
Stankowiak. – Wiem, że to nie 
ostatnie Państwa słowo na 
tym „polu”.                      (UM)



6 | Wtorek, 20 czerwca 2017 facebook.com/gst24pl

fo
t. 

m
ał

go
rz

at
a 

ro
ga

la

fo
t. 

m
ał

go
rz

at
a 

ro
ga

la
fo

t. 
w

w
w

.w
ik

ip
ed

ia
.p

l

REKLAMA                                   84/2017/RL

Marsz dla Życia w mieście
RELACJA | siódmą edycję marszu dla życia zorGanizoWano W sTaroGardzie. hasło Brzmiało „czas na rodzinę”

Marsz dla Życia zorga-
nizowało Stowarzyszenie 
Starogardzkich Rodzin 
oraz Bractwo Małych Stó-
pek. Uczestnicy wydarze-
nia -  mieszkańcy miasta 
i goście szli w marszu na 
znak jedności i uznania 
wartości życia ludzkiego 
od poczęcia do natural-
nej śmierci. Hasło tego-
rocznej edycji wydarze-
nia brzmiało „Czas na 
Rodzinę”

- Pomysł głośnego ma-
nifestowania miłości do 
człowieczego życia po-
chodzi od papieża św. 
Jana Pawła II. To on zachę-
cał do tego, by nie bać się 

mówić o swoich poglą-
dach i zawsze otwarcie 
bronić ludzkiego życia. 
Ma ono wielką wartość, 
podobnie jak rodzina, 
której zadaniem jest je 
chronić – mówił gość 
specjalny starogardzkich 
obchodów Święta Rodzi-
ny ks. Tomasz Kancelar-
czyk, założyciel Bractwa 
Małych Stópek, które-
go celem jest szerzenie 
działań na rzecz obrony 
życia.

Ważnym i popularnym 
elementy wydarzenia był 
występ grupy  Dzieci z 
Brodą.         (UM)

Przebudują
Rynek
INWESTYCJA | pod koniec czerWca ruszy 
przeBudoWa sTaroGardzkieGo rynku. 

Miasto rozstrzygnęło prze-
targ na realizację I etapu 
inwestycji pn. „Starogardzki 
Rynek od nowa – ochrona 
dziedzictwa kulturowego i 
podniesienia jakości histo-
rycznej przestrzeni publicz-
nej w Starogardzie Gdań-
skim”. Rynek i sąsiadujące z 
nim niektóre ulice zostaną 
odnowione za kwotę prawie 
9,7 mln zł. W ramach prac 
zostanie także przebudowa-
na sieć kanalizacji sanitarnej 
i sięć wodociągowa.

Pierwsze prace podziem-
ne rozpoczną na ulicy Wod-
nej przy Wierzycy nieda-
leko Baszty. Później   będą 
się stopniowo przesuwały 
wzdłuż ulicy Podgórnej w 
stronę Rynku. 

Do połowy czerwca wyko-
nawca ma przedstawić mia-
stu dokładny harmonogram 
prac z podziałem na etapy 
realizacji inwestycji. Z prze-
budową Rynku wiązać się 
bowiem będą tymczasowe 
utrudnienia w ruchu i komu-
nikacji miejskiej. Urzędnicy 
podkreślili, że mieszkańcy, 
przedsiębiorcy i handlow-
cy odpowiednio wcześnie 
zostaną poinformowani o 
planowanych zmianach w 
ruchu, aby mogli bezpro-
blemowo zaplanować swo-
ją pracę.

Zakończenie pierwszego 
etapu prac projektu „Staro-
gardzki Rynek od nowa” pla-
nowane jest na koniec maja 
2018 roku.                    (BG)
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Kancelaria w systemie STEICO
kancelaria leśniczeGo W leśnicTWie jakToróWko, nadleśnicTWie podanin (Wielkopolska) To pierWszy oBiekT Wykonany 
W TechnoloGii sTeico oddany do użyTku W ramach projekTu rozWojoWeGo  lasóW pańsTWoWych. 
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Celem projektu o nazwie 
„Polskie Domy Drewniane – 
mieszkaj w zgodzie z natu-
rą” jest promocja drewna w 
budownictwie jako sposób 
walki ze zmianami klimatycz-
nymi. W ramach akcji ma być 
zrealizowanych ponad sto 
obiektów, które będą funk-
cjonalne, ale też ekonomicz-
ne pod względem kosztów 
budowy i eksploatacji. 

Kancelaria leśniczego to 
w zamyśle obiekt biurowy 
przeznaczony do przyjmo-
wania interesantów w spra-
wach związanych z realiza-
cją zadań np. prowadzonej 
gospodarki leśnej. Zgodnie 
z zarządzeniem dyrektora 
generalnego LP kancelaria 
powinna być niewielkim 
budynkiem jednokondygna-
cyjnym bez podpiwniczenia 
i taki też cel postawiono ar-
chitektom i wykonawcom 
składającym oferty realizacji 
budynków w ramach progra-
mu prowadzonego w tym 
roku na terenie całego kra-
ju. W wielu miejscach wciąż 
jeszcze odbywają się prze-
targi i składane są oferty wy-
konawców. Łączy je wspólna 
cecha - wszystkie budynki 
muszą być wykonane w 
technologii drewnianej. Taki 
też jest obiekt w Jaktorów-
ku  (Nadleśnictwo Podanin) 
- pierwsza oddana do użyt-
ku Kancelaria Leśniczego w 
RDLP Piła. Zaprojektowany 
przez architekta Janusza Ki-
cińśkiego z pracowni Archi-
Graf budynek wykonano w 
technologii STEICO.

- Budynek posadowiony 
na płycie fundamentowej 
wykonano w konstrukcji 
z belek dwuteowych, pro-

dukowanych w fabryce w 
Czarnkowie - mówi Marcin 
Paczyński z firmy STEICO. - W 
założeniu miał być to budy-
nek niedrogi w budowie, ale 
jednocześnie udało nam się 
osiągnąć bardzo dobre para-
metry izolacji cieplnej, która 
zapewni niskie koszty ogrze-
wania budynku.

Do izolacji wykorzysta-
no najnowocześniejszą i 
bardzo efektywną metodę 
wdmuchiwania w ściany 
budynku włókien celulozo-
wych STEICOzell, natomiast 
dzięki membranie para-
izolacyjnej STEICO Multi 
Membra 5 zapewniono 
konstrukcjom ścian i dachu 
otwartość dyfuzyjną. Na 
zewnątrz budynku zastoso-
wano płyty STEICO protect 
dry o wysokim wskaźniku 
paraprzepuszczalności. Taka 
konstrukcja gwarantuje z 
jednej strony szczelność bu-
dynku, z drugiej natomiast 
komfort termiczny zarówno 
w upalne lata jak i mroźne 
zimy, a niemal 100% zawar-
tość naturalnego drewna 
w wykorzystanych materia-
łach budowlanych zapewnia 
zdrowe i pozbawione związ-
ków alergicznych powietrze.

Nowa kancelaria leśnicze-
go w Jaktorówku spełnia 
wymogi nowoczesnych bu-
dynków biurowych - posia-
da ergonomiczne pomiesz-
czenia wyposażone w meble 
biurowe, ale także łazienkę 
- wszystko dostosowane tak-
że do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

- Dzisiaj oddajemy do użyt-
ku służbowego funkcjonalny, 
estetyczny budynek, który 
powstał przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii 
opartych na drewnie - mówił 
Ryszard Standio, dyrektor 
RDLP w Pile podczas uroczy-
stego otwarcia kancelarii le-
śniczego, która miała miejsce 
6 czerwca 2017 roku. Jest to 
pierwszy tego typu obiekt na 
terenie regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych w Pile, 
a także jeden z pierwszych w 
Polsce. Cieszę się, że w kan-
celarii zbudowanej z surow-
ca odnawialnego urzędować 
będzie leśniczy, gospodarz 
lasu, odpowiedzialny za jego 
stan i racjonalne wykorzy-
stanie. Przedsięwzięcie „Pol-
skie Domy Drewniane – żyj 
w zgodzie z naturą” realizo-
wane przez LP oprócz tego, 
że promuje drewno i wska-
zuje sposoby na obniżenie 
kosztów poprzez zastoso-
wanie rozwiązań energoosz-
czędnych, wpisuje się  też w 
nadrzędny cel zmierzający 
do przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym poprzez 
ograniczenie emisji CO2 i 
poprawę efektywności ener-
getycznej.    

W Polsce wznoszone są ko-
lejne kancelarie leśniczego 
- wiele z nich z technologii 
STEICO, ale również innych 
- drewna litego, szkieleto-
wej, CLT i technologiach 
mieszanych. Zgodnie z roz-
porządzeniem nr 9 dyrekto-
ra generalnego LP z dnia 15 
marca 2017 roku wszystkie 
inwestycje realizowane od 
2019 roku będą budowane 
w technologiach energoosz-
czędnych.

Na zdjęciu, od lewej: 
Jacek Kulpiński – 
Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Podanin, Ryszard 
Standio – Dyrektor 
RDLP w Pile i Steffen 
Zimny – Prezes Zarzą-
du STEICO

Na zdjęciu, od lewej: 
Witold Frieske – Podle-
śniczy Leśnictwa Jakto-
rówko, Jacek Kulpiński 
– Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Podanin, Szy-
mon Nowak – Leśniczy 
Leśnictwa Jaktorówko
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Udana noc bibliotek
KULTURA | przedsTaWienia, WysTaWy, ciekaWi Goście i projekcja filmóW. To Tylko niekTóre aTrakcje nocy BiBlioTek, kTórą 
zorGanizoWano W miejskiej BiBlioTece puBlicznej W sTaroGardzie Gdańskim.
Trzecią edycję wydarzenia zor-

ganizowano 3 czerwca, a już na 
samym starcie gości witała wy-
stawa książek „Horror w Biblio-
tece”, której towarzyszyły dwa 
straszydła. 

W Wypożyczalni i Czytelni 
dla Dzieci i Młodzieży, wieczór 
rozpoczął przedstawienie pt. 
„Kaprysy królowej Falbany” 
przygotowane przez młodzież 
z Dyskusyjnego Klubu Książki, 
zaprzyjaźnionych czytelników 
oraz bibliotekarki.

Widzowie poznali historię 
Królestwa Galerianów, którego 
biednych mieszkańców ciemię-
żyła dbająca wyłącznie o siebie 
i swoje stroje narcystyczna królo-
wa Falbana. Widzowie mogli się 
przekonać, jakich forteli trzeba 
było użyć, by na tronie zasiadła 
prawowita władczyni, a książę 
uwierzył w swoją siłę i odwagę. 
A wszystko to dzięki wyroczni, 
którą okazało się słynne lustro. 

Po występie zaproszono dzieci 
na zajęcia pt. „Śmiechostrachy”. 
W ich ramach najmłodsi poznali  
sympatycznego duszka z książ-
ki „Gustaw - niestraszny duch” 
Guido van Genechtena, której 

treść inscenizowano za pomocą 
specjalnie przygotowanych re-
kwizytów. 

-Na naszych gości czekały roz-
maite zadania, m.in. owijanie 
mumii „bandażami” z papieru to-
aletowego i szukanie skarbów-
gwiazdek przy świetle latarek 
w ciemnej bibliotece. Chętni wy-
konywali maski i duszki z papie-
rowych talerzyków – informują  
bibliotekarze.

Atrakcje miały miejsce także 
w  Czytelni Popularnonaukowej, 
gdzie na spotkanie z grotołazem 
Tomaszem Grabanem przyszli 
nie tylko dorośli, ale również 
młodzież z dziećmi. Tematem 
spotkania były podróże do wnę-
trza Ziemi opisane w książce „Za-
mknięty Świat, uczestnicy tego 
spotkania zapoznali się z ekspo-
natami, które przywiózł bohater 
wieczoru ze swoich wypraw. 
Dodatkowo można byłoobejrzeć 
wystawę książek z księgozbioru 
MBP zatytułowaną „Tajemnice 
Ziemi”.

Noc Bibliotek zakończy-
ła projekcja filmu „Stari-
grod 1197” o historii miasta.                               
(BG)
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Cyfrowa gospodarka
BIZNES | polpharma, Wraz z Grupą 5 innych innoWacyjnych spółek, poWołała do życia fundację diGiTal poland. jej ce-
lem jesT Wsparcie BudoWy W polsce cyfroWeGo społeczeńsTWa i cyfroWej Gospodarki. 

Inicjatywa ma służyć jako 
platforma integrująca śro-
dowiska akademickie, samo-
rządowe oraz biznesowe by 
wspierać rozwój i wdrożenie 
przełomowych rozwiązań w 
zakresie digitalizacji. Spotka-
nie inaugurujące działanie 
Fundacji miało miejsce na 
początku czerwca podczas 
konferencji Impact CEE w 
Krakowie.

Założycielami fundacji jest 
6 spółek reprezentujących 
różne branże gospodarki: 
Dirlango, Ghelamco, MCI 
Capital, Onet - Ringier Axel 
Springer Polska, T-Mobile 
oraz Polpharma. Łączy je jed-
nak wspólna idea – propa-
gowania roli cyfryzacji jako 
kluczowego elementu w 
rozwoju. Polska ma bowiem 
potencjał by stać się regio-
nalnym centrum innowacyj-
ności, które harmonijnie wpi-
sze się w proces dynamicznej 
cyfryzacji w całej Europie.

- Polska jest krajem o 
ogromnym potencjale w 
zakresie rozwoju nowych 
usług i technologii. Jesteśmy 

u progu nowej, tym razem 
cyfrowej transformacji, a ce-
lem fundacji Digital Poland 
jest wsparcie tego procesu.
Ideę cyfryzacji w obszarze 
zdrowia chcemy wcielić w 
życie poprzez współpracę 
ze start-upami, instytucjami 
publicznymi i innymi part-
nerami w celu wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań, 
skoncentrowanych na po-
trzebach pacjenta i systemu 
ochrony zdrowia.Chodzi o 
sprawniejszy proces diagno-
styki, leczenia i profilaktyki. 
Będzie to miało ogromny 
wpływ na dostęp do leczenia 
i obniżenie jego kosztów– 
powiedział Markus Sieger, 
Prezes Polpharmy.

Fundacja powołana została 
w Krakowie, w trakcie kon-
ferencji Impact CEE, jednak 
pracę nad jej stworzeniem, 
wyznaczaniem kierunków 
działania i celów prowadzo-
ne były od kilku miesięcy. 
Gościem specjalnym wyda-
rzenia inicjującego Digital 
Poland był Mark Walder, za-
łożyciel Digital Switzerland 

oraz Prezes Ringier. Fundacja 
była także organizatorem 
dyskusji panelowej z udzia-
łem przedstawicieli firm za-
łożycieli. Prócz Marka Wal-
dera, w dyskusji udział wzięli 
Tomasz Czechowicz, Łukasz 
Wejchert oraz Aleksander 
Kutela, któremu powierzono 
funkcję Prezesa Fundacji.

- Chcemy korzystać z do-
świadczeń międzynarodo-
wych spółek założycieli, kno-
w-how przyszłych członków 
oraz najlepszych praktyk z 
innych państw, aby wspo-
magać transformację cy-
frową w Polsce. Skoro w tak 
innowacyjnej gospodarce 
jak szwajcarska znalazło się 
miejsce na tego typu fun-
dację, z całą pewnością jest 
ono i w naszym kraju. Mam 
przekonanie, że Polska może 
się stać jednym z wiodących 
centrów globalnego ekosys-
temu przedsiębiorczości i in-
nowacji cyfrowych – zapew-
nił  Aleksander Kutela, prezes 
fundacji Digital Poland.  (BG)

 Przedsiębiorcy o 
szkolnictwie zawodowym

Przebudowa sieci 
ciepłowniczej

BIZNES | W cenTrum Biznesu szWarc miało miejsce  Wspólne posiedze-
nie zarządóW skB-zp i cechu rzemiosł różnych. W posiedzeniu, kTóre 
miało miejsce 6 czerWca uczesTniczyli: maciej kalinoWski, Wiceprezy-
denT miasTa, kazimierz chyła – WicesTarosTa i marek GaBriel, naczel-
nik Wydziału edukacji sTarosTWa.

SKARSZEWY | na osiedlu sikorskieGo W skarszeWach 
zosTanie przeBudoWana sieć ciepłoWnicza.

Przedmiotem obrad była proble-
matyka szkolnictwa branżowego 
w kontekście obowiązującego 
nowego „Prawa Oświatowego”. 
Na spotkaniu przedstawiono w 
jakich zawodach młodzież się 
uczy w ramach dualnego syste-
mu. Najwięcej kształcimy w ta-
kich zawodach jak: sprzedawca 
- 140 osób, mechanik pojazdów 
samochodowych – 121, fryzjer 
– 105, kucharz – 93, stolarz – 84, 
elektryk – 40, tapicer – 40, ślu-
sarz – 35. W sumie 803 uczniów 
zdobywa naukę zawodu w szko-
łach branżowych. Stwierdzono, 
że ta specyfikacja nie zaspakaja 
potrzeb przedsiębiorców. W trak-
cie dyskusji zwrócono uwagę na 
problem większej efektywno-
ści naboru uczniów pod kątem 
potrzeb przedsiębiorców, więk-
szego zainteresowania przed-
siębiorców uczniami w szkołach, 
tworzenia właściwych warunków 
do praktycznej nauki zawodu. 

Wnioskowano również o utwo-
rzenie na bazie Zespołu Szkół w 
Bolesławowie szkoły branżowej 
o charakterze technicznym oraz 
utworzenia Technikum Piekar-
niczo – Cukierniczego w Staro-
gardzie Gdańskim. Zwracano 
również na brak ustawowego 
określenia roli organizacji praco-
dawców i samorządu rzemieśl-
niczego w zakresie kształcenia 
branżowego. Podkreślano rów-
nież na konieczność tworzenia 
klas patronackich oraz pracowni 
patronackich przez miejscowych 
przedsiębiorców. Wskazywano w 
tym zakresie na pozytywne przy-
kłady: Polpharma, Broker, Sput-
nik, Famos, Energa, Flex. Jako 
pozytywny element wskazywa-
no na koncepcje powrotu do jed-
nolitych programów kształcenia, 
zwiększenia ilości godzin na prak-
tyczną naukę zawodu oraz na ko-
nieczność podpisywania umów 
szkół branżowych z firmami re-

alizującymi praktyczną naukę za-
wodu. Zarządy opowiedziały za 
stałym monitorowaniem szkol-
nictwa branżowego pod kątem 
rynku pracy, wyciągać wnioski 
z niedociągnięć w firmach oraz 
zacieśnić współpracę ze szkoła-
mi branżowymi. Stwierdzono, 
że bardzo istotnym zagadnie-
niem jest kształcenie właściwej 
reorientacji zawodowej wśród 
młodzieży szkół gimnazjalnych, 
a w przyszłości ostatnich klas 
szkół podstawowych. Temu po-
winny służyć wizyty młodzieży 
w firmach oraz organizowane 
Targi Edukacyjne i Pracodawców. 
Postawiono kontynuować dys-
kusję o szkolnictwie branżowym 
poprzez spotkania z: dyrektorem 
Departamentu Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego – Adamem 
Krawcem i Marzeną Machałek, 
wiceminstrem MEN.

(SKB)

Inwestycję umożliwi uzyskanie dofi-
nansowania unijnego, które trafia do 
projektów dotyczących redukcji emi-
sjii. Skarszewska spółka komunalna 
Gminna Energetyka Cieplna otrzyma-
ła dofinansowanie na swój projekt o  
nazwie ”Poprawa efektywności dzia-
łania komunalnej infrastruktury ener-
getycznej poprzez przebudowę sieci 
ciepłowniczej na Osiedlu Sikorskiego 
w Skarszewach”. 

Chodzi o sieć o długości 1,47 km. 
Pozyskane w konkursie unijnym dofi-
nansowanie to 816 000,00 zł. Środki te 
pochodzą z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Umowę 
podpisali: marszałek Mieczysław Struk 
i wicemarszałek Wiesław Byczkowski 
oraz prezes spółki GEC Adam Bartko-
wiak.

Inwestycja umożliwi przebudowanie 
systemu dystrybucji ciepła, co zapew-
ni znaczne zmniejszenie strat przesy-
łowych oraz poprawi bezpieczeństwo 
dostaw ciepła. Ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji pozytywnie 
wpłynie na stan środowiska natural-
nego.

(SK)
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zakład produkcji meBli feniks ze skarszeW oTrzymał „Gryfa GospodarczeGo” W kaTeGorii średnie przedsięBiorsTWo. Ta na-
Groda Trafia do najBardziej dynamicznie rozWijających się firm, kTóre Budują pozyTyWny Wizerunek przedsięBiorczości.

Doceniono producenta mebli ze Skarszew

ZAJęCIA ZUMBY

Konkurs o Nagrodę Pomorską 
Gryf Gospodarczy organizowa-
ny jest od 2000 r. z inicjatywy 
Pomorskiej Rady Przedsiębior-
czości, której przewodniczy 
marszałek Mieczysław Struk. 
Wyboru laureatów wspólnie do-
konują organizacje samorządu 
gospodarczego i władze woje-
wództwa pomorskiego. Nagro-
dy wręczono podczas finałowej 
gali, która  miała miejsce się 5 
czerwca  w Dworze Artusa w 
Gdańsku. 

Statuetki laureatom wręczył 

marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

- Konkurs nie tylko wyróżnia 
dynamicznie rozwijające się fir-
my, ale także te, które myślą o 
rodzimej gospodarce przez pry-
zmat rzetelności i uczciwości. 
To właśnie te atrybuty charak-
teryzują nominowane do na-
grody przedsiębiorstwa, bo to 
przede wszystkim one budują 
pozytywny wizerunek pomor-
skiej przedsiębiorczości, będąc 
swego rodzaju ambasadorami 
gospodarczej marki Pomorza  

-  podkreślił marszałek Mieczy-
sław Struk.

Organizatorzy konkursu zazna-
czyli, że poziom konkursu z roku 
na rok się podnosi, a dokonywa-
nie wyboru laureatów staje się 
coraz trudniejsze. 

-  Cieszy mnie ten trend i mam 
nadzieję, iż będzie się on utrzy-
mywał przez kolejne lata - dodał 
marszałek Struk.

Nagrody przyznano w czterech 
głównych kategoriach konkur-
sowych: mikro-, małe, średnie i 
duże przedsiębiorstwo.

Feniks
Firma powstała w 2002 roku. 

Mimo tego, że w 2015 r. cała 
fabryka niemal doszczętnie 
spłonęła, zarząd podjął decy-
zję o kontynuacji działalności 
i odbudowie firmy. Aktualnie 
jest to jeden z najbardziej 
nowoczesnych zakładów pro-
dukcyjnych w Europie. W ofer-
cie producenta mebli ze Skar-
szew można znaleźć: meble 
modułowe, narożniki, sofy, 
fotele, krzesła i dodatki.

Na zdjęciu od lewej: Walde-
mar i Mariusz Nierzwiccy, 
właściciele firmy Feniks ze sta-
tuetką Gryfa Gospodarczego.
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Kombii w Zblewie
KULTURA | TrWają przyGoToWania do fesTynu kocieWskieGo, kTóry odBędzie się 
15 lipca W  zBleWie. jedną z aTrakcji Wydarzenia Będzie koncerT Grupy komBii.

FITNESS | To szansa na akTyWne i cie-
kaWe spędzenie czasu. W miejskim 
ośrodku kulTury W skórczu odBędą 
się zajęcia z zumBy.
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Najnowsza, już dziewiętnasta z 
kolei edycja imprezy została za-
planowana na 15 lipca. Bazą fe-
stynu będzie stadion sportowy.  
Oficjalne otwarcie festynu za-
planowano na godzinę 14, póź-
niej odbędzie się rywalizacja w 
ramach Konkursu Sołectw. Or-
ganizatorzy zaplanowali także 
dla mieszkańców i turystów wy-
jątkowo widowiskową i emocjo-
nującą atrakcję – Puchar Polski 
Strongman (Starcie Gigantów). 
Rywalizacja Gigantów rozpocz-
nie się o godzinie 16.15,  zawo-
dy potrwają do godziny 19.

Ważną częścią imprezy będą 
także atrakcje muzyczne – na 
scenie pojawią się więc uzdol-
nieni muzycznie Kociewiacy, na 
godzinę 19.30 zaplanowano na-
tomiast koncer Sławomira. Pod 
tym pseudonimem scenicznym 
kryje się Sławomir Zapała -pol-
skiaktor, showman i piosenkarz 
rock-polo, autor popularnych 
hitów – „Megiera” i „Miłość w Za-
kopanem”.

Na godzinę 21.30 zapowie-
dziano koncert gwiazdy, grupy 
Kombii. Zwieńczeniem Festy-
nu Kociewskiego będzie pokaz 
sztucznych ogni.    (BG)

Zajęcia będą organizowa-
ne w lipcu i sierpniu, odpłat-
ność wynosi 35 złotych za 
miesiąc.

- Przyjdź i naładuj się po-
zytywną energią, ponieważ 
Zumba to fuzja tańca i aero-
biku zainspirowana latyno-
skimi rytmami, która dostar-
cza wiele zabawy i radości. 

Jedyne co musisz ze sobą 
zabrać to wygodne obuwie, 
strój, wodę i dużo uśmiechu 
oraz chęci do ruchu i zabawy 
– podkreślają organizatorzy.

Zapisy przyjmowane są do 
30 czerwca w biurze MOK, 
lub pod numerem telefonu 
698-144-505.

(BG)
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Zadłużenie mieszkańców Pomorza Bezgotówkowo 
w urzędzie

Rewolucja dla pasażerów
TRANSPORT | na pomorzu pasażeroWie komunikacji zBioroWej Będą korzysTali z jedneGo WspólneGo BileTu. To efekT 
projekTu inTerconnecT, kTóreGo piloTażoWy proGram ruszy już W przyszłym roku.

RAPORT | na koniec iQ 2017 roku 6 proc. mieszkańcóW WojeWódzTWa pomor-
skieGo posiadało zadłużenie. oznacza To, że na 1000 mieszkańcóW aż 60 osóB 
zmaGało się z niezapłaconymi na czas zoBoWiązaniami finansoWymi.

RELACJA | o proGramie upoWszech-
niania płaTności BezGoTóWkoWych 
rozmaWiano W pomorskim urzędzie 
WojeWódzkim.

Prace nad wspólnym bile-
tem zainaugurowane zostały 
w Gdańsku. Oprócz Pomorza 
uczestniczyć w nich będą regio-
ny ze Szwecji, Niemiec, Danii, 
Litwy oraz Estonii. Wszystko po 
to, aby ułatwić podróżowanie po 
krajach bałtyckich.

- Pomorze długo czekało na ten 
krok – zapewniał podczas inau-
guracji projektu Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego. - Cieszę się, że dziś 
rozpoczynamy prace nad wspól-
nym biletem. Mam nadzieję, że 
ten projekt będzie przełomowy 
nie tylko dla naszego regionu, a 
jego efekty będą wdrażanie nie 
tylko na Pomorzu, ale i w innych 
okręgach.

Wspólny bilet dla regionu bał-
tyckiego to narzędzie, które uła-
twi podróżowanie. Jak wyjaśnia 
Krzysztof Rudziński z Biura Inte-
gracji Transportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, posiadacz karty 
będzie mógł opłacić przejazd na 
przykład ze stolicy Szwecji bez-
pośrednio do Luzina i odwrotnie. 
System zakoduje w pamięci kar-
ty albo smartfonu trasę i bilety 
poszczególnych przewoźników, 
np. promowych, autobusowych 
czy kolejowych. Do kontroli wy-

starczy pokazać kod QR.
Rozpoczynające się właśnie 

prace techniczne mają potrwać 
około roku – Chcemy, aby w 
połowie 2018 roku system pilo-
tażowo został wprowadzony w 
Starogardzie Gdańskim, Słup-
sku oraz na wybranych liniach 
komunikacyjnych w Trójmieście 
– informuje Krzysztof Rudziński. 
- Trzeba sprawdzić, jak to zadzia-
ła u różnych przewoźników i czy 
spodoba się pasażerom. System 
w pełni powinien ruszyć w 2020 
roku.

Na inaugurację prac do Gdań-
ska przybyli zagraniczni part-
nerzy projektu: przedstawiciele 
regionu Blekinge w Szwecji, bę-
dącego liderem projektu, Związ-
ku Komunikacyjnego Warnow 
(VVW) w Meklemburgii oraz 
gminy Viimsi w Estonii. Każdy 
z partnerów przedstawił swoje 
doświadczenia związane z orga-
nizacją przewozów. Uczestnicy 
spotkania, ze szczególnym za-
interesowaniem wysłuchali pre-
zentacji VVW. Organizator ten 
ma szerokie doświadczenie w 
międzynarodowej współpracy 
taryfowo-biletowej oraz integra-
cji transportu lądowego i pro-
mowego.
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Łączna wartość zadłuże-
nia Pomorzan wyniosła na 
koniec marca 2017 roku 1,6 
mld zł. Niechlubnym rekor-
dzistą w tym regionie jest 
mężczyzna w wieku 52 lat, 
który ma do spłaty ponad 
2,6 mln zł. Inny Pomorzanin 
rekordzista, to mężczyzna 
w wieku 44 lat. Ma on co 
prawda o wiele mniejsze 
zadłużenie, bo sięgające 30 
tys. zł, ale za to wynikające 
z rekordowych, bo aż 35. nie-
spłaconych zobowiązań.

W bazie ERIG BIG S.A. na 
koniec I kwartału 2017 r. 
znajdowały się ogółem in-
formacje o ponad 112 tys. 
pomorskich konsumentów 
posiadających przetermino-
wane płatności. O swoją po-
zytywną historię płatniczą 
zabiega niespełna 33 tys. Po-
morzan. Oznacza to, że tylko 
tylu z nich ma świadomość, 
że warto zbierać informa-
cje pozytywne świadczące 
o sumiennym opłacaniu 
swoich rachunków, faktur, 

czynszu itp. Łączna war-
tość wszystkich informacji 
gospodarczych – zarówno 
pozytywnych o rzetelnie re-
gulowanych płatnościach, 
jak i negatywnych o zadłu-
żeniu – na temat pomorskich 
konsumentów w ERIF BIG 
wyniosła ponad 1,9 mld zł. 
Z tego aż 1,6 mld zł stanowią 
przeterminowane należno-
ści. Na tle ogólnego zadłuże-
nia Polaków odnotowanego 
na koniec 

I kwartału br. przez ERIF 
BIG, dług mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego 
stanowi ok. 7 proc. ogólno-
polskiego zadłużenia. Na 
dzień 3.kwietnia 2017 roku 
wynosiło ono łącznie blisko 
24 mld zł.

Brak zapłaty za multimedia, 
w tym abonament za korzy-
stanie z telefonu i internetu, 
nieuregulowane raty kre-
dytu, a także pożyczki, oraz 
zaleganie z zapłatą alimen-
tów. To najczęstsze powody 
zadłużenia mieszkańców 
województwa pomorskiego, 

jakie obserwujemy w bazie 
ERIF. 

Twórcy badania podkreśla-
ją, że Pomorzanie zaczynają 
dostrzegać ważną rolę jaką 
w codziennym życiu odgry-
wa wizerunek rzetelnego 
płatnika.

-Budowanie pozytyw-
nej historii płatniczej może 
świadczyć o wzroście świa-
domości finansowej. Jed-
nak niewiele osób potrafi 
wymienić korzyści płynące 
z jej posiadania. Warto pod-
kreślić, że dzięki niej można 
odzyskać swoją wiarygod-
ność płatniczą na rynku. 
Szczególnie w sytuacji, kiedy 
zmagamy się z zadłużeniem 
i w oczach firm jesteśmy nie-
rzetelnym klientem. Dlatego 
też ciągle widzimy potrzebę 
prowadzenia szerokich akcji 
edukacyjnych, które poma-
gają podejmować odpowie-
dzialne decyzje konsumenc-
kie – mówi Edyta Szymczak, 
prezes zarządu ERIF BIG S.A. 
(BG)

Konferencję na temat płat-
ności bezgotówkowych w 
jednostkach administracji 
publicznej przygotowało 
Ministerstwo Rozwoju wraz 
z Pomorskim Urzędem Wo-
jewódzkim. 

Gości, którzy dyskutowa-
li m.in. o tym jak płatności 
bezgotówkowe wpływają 
na rozwój gospodarki i no-
woczesnej administracji 
publicznej, jak wprowadzić 
krok po kroku płatności kar-
tą w urzędach – przywitał 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski. W spotkaniu, któ-
re zorganizowano w sali im. 
Lecha Bądkowskiego urzę-
du marszałkowskiego brali 
udział  przedstawiciele Mini-
sterstwa Rozwoju i Krajowej 
Izby Rozliczeniowej S.A.

Organizatorzy spotkania 
przypominają, że w lutym 
br. Rada Ministrów przyjęła 
Strategię na Rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju, w 
ramach której toczą się pra-
ce nad realizację rządowego 
programu pod nazwą „Od 
papierowej do cyfrowej Pol-
ski”. Jednym z celów inicjaty-
wy jest zwiększenie obrotu 
bezgotówkowego w naszym 
kraju oraz upowszechnie-
nie płatności bezgotów-
kowych w jednostkach 
administracji publicznej. 
W przypadku Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego z 
terminale płatnicze są do-
stępne dla petentów zarów-
no w siedzibie w Gdańsku 
jak i delegaturze w Słupsku. 

(PUW)
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Dwa dni zabawy
RELACJA | To Były dWa dni Wypełnione aTrakcjami. W Weekend 17-19 czerWca miały miejsce skarszeWskie soBóTki.

Wydarzenia w ramach 
Sobótek zorganizowano 
na placu obok kościoła i  w 
pobliżu murów obronnych 
miasta.

Pierwszy dzień zdomi-
nowały atrakcje miliatarne 
i sportowe.  Na stadionie 
miejskim o godzinie 9 roz-
poczęły się Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze 
i Mistrzostwa Ratownictwa 
Medycznego

Ważnym i widowiskowym 
punktem świetowania była 
parada ulicami miasta i 
otwarcie Miasteczka Militar-
nego. Włąśnie tam można 
było zobaczyć z bliska śmi-
głowiec Mi-2. Współpraca z 
49. Bazą Lotniczą w Prusz-
czu Gdańskim pozwoliła na 
prezentację desantu spada-
chroniarzy i  widowiskowe 
pokaza śmigłowców bojo-
wych Mi-24.

Turyści i mieszkańcyu 
oglądali także sprzęt bojo-
wy, który pokazywano w 
pobliżu murów obronnych 
miasta. Do Skarszew przy-

jechał m.in  czołg PT-91 
TWARDY, który ma 125-m-
ilimetrową armatę gładko-
lufową, a moc jego silnika 
wynosi 850 KM. Uczestnicy 
Sobótek mogli także spró-
bować samodzielnie rozło-
żyć spadochron. 

Inną atrakcją sobotniego 
imprezowania były prezen-
tacje zespołów folklory-
stycznych, na scenie pojawi-
ły się grupy: Kociewie Retro, 
Psiotrowe Dziywuchy z Mo-
rzeszczyna, Zespół Pieśni i 
Tańca „Powiśle” z Kwidzyna, 
Zespół „Przygoda” z Rybni-
ka,

Drugi dzień imprezy zdo-
minowały koncerty i wy-
stępy kulturalne. Wystąpi-
ły grupy: Canto, Szulerzy, 
mieszkańców Skarszew za-
bawiał także kabaret Jurki. 

Zwieńczeniem imprezy był 
koncert grupy Pectus z Rze-
szowa, która na swoim kon-
cie ma takie hity jak: „Jeden 
moment”, „To co chciałbym 
Ci dać” i „Spacer”.

(BG)
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policjanci zaTrzymali dWóch męż-
czyzn podejrzeWanych o rozBój

policjanci ze skarszeW zaTrzymali 19-
laTka, kTóry na sTacji BenzynoWej W sTa-
roGardzie Gdańskim i zBleWie ukradł z 
dysTryBuToróW około 200 liTróW oleju 
napędoWeGo.

kryminalni ze sTaroGardu GdańskieGo 
zaBezpieczyli 150 kiloGramóW suszu TyTo-
nioWeGo Bez polskich znakóW akcyzy.

sTaroGardzcy policjanci zaTrzy-
mali 54-laTka ściGaneGo 2 lisTami 
Gończymi. 

śledczy ze sTaroGardu GdańskieGo przedsTaWili za-
rzuTy W spraWie uszkodzenia 5 auT.

policjanci ze sTaroGardu GdańskieGo 
zaTrzymali złodzieja, kTóry dWukroT-
nie ukradł ze sklepu elekTronarzę-
dzia o łącznej WarTości ponad Tysią-
ca złoTych.

WŁAMANIE DO PRZYCZEPY
KEMPINGOWEJ 

UKRADŁ 200 LITRóW PALIWA

ZNALEZIONO NIELEGALNY TYTOń 

5 LAT ZA KRADZIEż

SKAKALI PO SAMOCHODACH

ZATRZYMALI śCIGANEGO            
2 LISTAMI GOńCZYMI

Do kradzieży z włamaniem do przyczepy kempingo-
wej.doszło w okresie od 6 do 7 czerwca w Starogardzie 
Gdańskim. Przyczepa zaparkowana była na terenie działki 
ogrodniczej.

Dyżurny, którzy przyjął zgłoszenie skierował na miej-
sce zdarzenia funkcjonariuszy z grupy dochodzeniowo-
śledczej. Pracujący nad tą sprawą mundurowi ustalili, że 
sprawca wyrwał plastikowe okno i ukradł znajdujące się 
w przyczepie śrubokręty oraz butlę gazową z metalowym 
garnkiem. Policjanci przyjęli od pokrzywdzonej zawiado-
mienie o popełnionym przestępstwie.

Miejscowi kryminalni, w wyniku pracy operacyjnej usta-
lili między innymi, że skradziona z przyczepy butla gazowa 
trafiła do jednego z miejscowych lombardów. Funkcjona-
riusze odzyskali część z utraconych w wyniku włamania 
przedmiotów.

Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą już następnego dnia 
po otrzymaniu zgłoszenia ustalili i zatrzymali podejrzewane-
go o włamanie mężczyznę. Okazał się nim 31-letni mieszka-
niec Starogardu Gdańskiego, który został doprowadzony do 
starogardzkiej komendy, gdzie został przesłuchany i usłyszał 
zarzuty. Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Staro-
gardzie Gdańskim  dopro-
wadzili do swojej jednostki 
60-letniego mieszkańca 
Kociewia podejrzanego 
o przechowywanie wy-
robów akcyzowych bez 
znaków skarbowych. W 
wyniku przeprowadzonej 
pracy operacyjnej krymi-
nalni ustalili, że na jednej z 
prywatnych posesji w Sta-

rogardzie Gdańskim przechowywany jest zmielony tytoń. Podczas 
przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych poli-
cjanci zabezpieczyli 4 jutowe worki oraz 4 kartony, w których znaj-
dował się nielegalny tytoń.Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna 
został już przesłuchany i usłyszał zarzuty dotyczące przechowy-
wania zmielonego tytoniu bez znaków skarbowych akcyzy. Jak 
ustalili śledczy straty powstałe na rzecz Skarbu Państwa w wyni-
ku popełnienia tego przestępstwa wyniosły ponad 115 tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych i już 
usłyszał zarzuty. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę 
do 5 lat pozbawienia wolności.

 Funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec powiatu sta-
rogardzkiego w ubiegłym tygodniu dwukrotnie okradł 
ten sam sklep. Złodziej został zatrzymany dzięki pracy 
miejscowych kryminalnych, którzy wpadli na jego trop 
jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia o kradzieżach. 
Jak ustalili śledczy 43-latek ukradł towar o łącznej warto-
ści 1300 zł. Skradzione w sklepie elektronarzędzia sprzedał 
przygodnie napotkanym osobom.

Sprawca został za-
trzymany na gorą-
cym uczynku, gdy 
uciekał ze skradzio-
nym paliwem. 

Dyżurny staro-
gardzkiej komendy 
otrzymał w krótkim 
czasie 2 zgłoszenia 
dotyczące kradzie-
ży paliwa. W obu 
p r z y p a d k a c h 
sprawca zatan-
kował 100 litrów 
oleju napędowe-
go oraz poruszał 
się osobowym 
fordem na 
gdańskich nu-
merach reje-
stracyjnych.  
Funkcjona-
riusze, którzy zajęli się tą sprawą ustalili rysopis oraz 
kierunek w jakim oddalił się sprawca. Dyżurujący przy 
telefonie alarmowym policjant przekazał te informa-
cje do patroli w terenie. Do pościgu za sprawcą na-
tychmiast włączyli się policjanci ze starogardzkiej 
drogówki, funkcjonariusze ze Zblewa oraz mundu-
rowi z Posterunku Policji w Skarszewach. Ci ostatni 
już po kilkudziesięciu minutach w miejscowości 
Bączek zauważyli odpowiadające opisowi auto. 
Kierowca forda nie reagował na sygnały nakazu-
jące zatrzymanie pojazdu i próbował uciekać ja-
dącym za nim funkcjonariuszom. 

Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego wpadli na 
trop poszukiwanego 2 listami gończymi 54-latka, 

który aby uniknąć orzeczonej przez sąd kary więzie-
nia celowo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Skazany, nie przebywał w miejscu zameldowania, nie posia-
dał dokumentów tożsamości oraz stałego zatrudnienia i często 

zmieniał miejsca pobytu, co dodatkowo utrudniało poszukiwania. 
Dzięki szeroko zakrojonej pracy operacyjnej starogardzcy krymi-
nalni ustalili, że poszukiwany 54-latek chwilowo przebywa w jed-
nym z gdańskich mieszkań. Mężczyzna był zaskoczony wizytą funk-
cjonariuszy i w czasie zatrzymania nie stawiał żadnego oporu. 
Po sprawdzeniu w policyjnych kartotekach okazało się, że był on poszuki-
wany przez starogardzki sąd w celu odbycia łącznej kary 2 lat i 10 miesięcy 
pozbawienia wolności za wcześniejsze włamania.

Usłyszało je dwóch 17-latków, którzy kilka dni wcześniej skakali po za-
parkowanych samochodach. Wstępne straty spowodowane tym chu-
ligańskim wybrykiem oszacowane zostały na kwotę prawie 4 tys. zł. Za 
zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat więzienia.Do zdarzenia doszło oko-
ło godziny 23:00 na osiedlu 60-lecia ONP w Starogardzie Gdańskim. Dy-
żurujący przy telefonie alarmowym policjant ustalił rysopisy sprawców 
i natychmiast skierował w ten rejon znajdujące się w pobliżu patrole. 
W wyniku podjętej interwencji policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku 
17 lat. Badanie alkomatem wykazało, że znajdowali się oni pod wpływem 
alkoholu. Osoby te zostały doprowadzone do policyjnego aresztu.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Badanie upraw 
w regionie

Delegacja miast 
partnerskich

kulinaria królo-
wały w owidzu

ROLNICTWO | do 15 lipca 2017 r. na 
Terenie WojeWódzTWa pomorskieGo 
Będa TrWały Badania upraW.

SKARSZEWY | miasTo Gościoło deleGa-
cję dWóćh miasT parTnerskich – nie-
mieckieGo mechernich i sandy z anGli.

EDUKACJA | W Technikum W oWidzu zor-
GanizoWano  fesTiWalu kulinarny. 

Na terenie województwa 
będzie realizowane  badanie 
pilotażowe:  Rozpoznawanie 
upraw na podstawie zobra-
zowań radarowych i optycz-
nych uzyskanych z satelit 
Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na 
rozpoznaniu przez pracow-
ników Urzędu Statystyczne-
go w Gdańsku upraw i ich 
opisie (łącznie z wykonywa-
niem zdjęć) na wybranych 
działkach.

W celu prawidłowego wy-
konania zdjęć konieczne bę-
dzie wejście pracownika na 

teren działki, na odległość 
około 30 m od granicy.

Organizatorzy badań 
podkreślają, że rozpozna-
nie upraw na podstawie 
zobrazowań satelitarnych 
(pozyskanych z Centrum 
Badań Kosmicznych PAN) 
i porównanie ich z opisem 
wykonanym w terenie przez 
pracowników Urzędu Staty-
stycznego, jest niezbędne 
dla właściwej interpretacji 
danych satelitarnych w celu 
określenia powierzchni wy-
branych upraw. 

(BG)
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Dziewięciosobowa delega-
cja z  niemieckiego miasta 
partnerskiego Mechernich 
obejrzała zaraz po przyjeź-
dzie tereny budowy hali 
sportowej oraz rozbudowy 
Przedszkola nr 2. Gościom 
towarzyszyli burmistrz Jacek 
Pauli, zastępca burmistrza 
Marcin Byczkowski, naczel-
nik Wydziału Inwestycji Jo-

anna Rzepka oraz właściciel 
firmy budowlanej Hartuna 
- Wiesław Hartuna. Do Skar-
szew przyleciała też delega-
cja kolejnego  miasta part-
nerskiego - Sandy z Anglii.  
Wizyty miast partnerskich 
miały związek także z uczest-
nictwem w Skarszewskich 
Sobótkach.

(BG)

Dla uczestników nie brako-
wało atrakcji ekologicznych, 
pokazu carvingu, stanowisk 
z eko-żywnoscią i eko-pod-
chodów. W ramach festiwalu 
odbył się również konkurs 
kulinarny, w którym udział 
wzięli uczniowie szkół gim-
nazjalnych z terenu powia-
tu starogardzkiego Po 90 
minutowych zmaganiach 
poszczególne zespoły zajęły 

następujące miejsca:  I miej-
sce - Gimnazjum nr 3 w Staro-
gardzie Gdańskim, II - Zespół 
Szkół Publicznych - Gimna-
zjum w Kaliskach, III - Zespół 
Szkół Publicznych w Zblewie 
wręczono również dwa wy-
różnienia dla Gimnazjum nr 
4 w Starogardzie Gdańskim 
i Publicznego Gimnazjum w 
Bobowie.

(SP)
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

PROFESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

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

WDOWA pozna Pana w wieku 63-65 lat, bez 
nałogów, zmotoryzowanego, na SMSy nie od-
powiadam, tel. 881 237 164
 
SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE
SŁOMA 120x120, 40 zł i 2.50 zł za kostkę, 
dmuchawa 600 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

SPRZEDAM kanapę w dobrym stanie kolor 
cegły rozkładana, 260 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835

SPRZEDAM kanapę, rozkładana, kolor cegły 
w dobrym stanie, 260 zł, obrus z kaszubskim 
haftem, 130x95 cm, tel. 790 290 835

SPRZEDAM zamrażarkę 4-szufladowa w do-
brym stanie, 105x60, 330 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835

PRASA kostka masy Ferguson 1.40 podbie-
racz.4.500 zł, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, 
sloma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

SPRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240
SPRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 380 W, sa-
morobną z kółkami, 600 zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, 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 dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

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

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, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, 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 karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

SPRZEDAM dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
KęBŁOWO dom 139/716 m, 4 pok., 2 łaz., 
jadal. Kuch., b.db. Dojazd, 290 tys, tel. 519 
399 162

SPRZEDAM siedlisko na działce 4800 m 
kw w malowniczej okolicy, Zblewo, tel. 531 
175 770

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 4km od Lęborka, 1033 m2, 
cena 39.000 zł, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, moż-
liwość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 
503 590 203

WYNAJMĘ
WYNAJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

BOLSZEWO, odnajmę pokój, mile widziana 
pani pracująca, tel. 781 426 010

ZAMIENIĘ

KUPIĘ
KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, 
tel. 5724855 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
OPEL-CORSA 95r. 5 drzwi poj. 1,2 B. OC-B 
ważne, 1.600 zł, tel. 509 914 569

WV-WENTO 92r. B+OC ważne 1,8 B/G 
1,700zl kolor granatowy, tel. 508 161 062 

DV-MATIZ 800 99r. Zadbany, OC-B ważne, 
1850 zł, tel. 503 079 026

FIAT- UNO. 2001r. 900- B/G 5drzwi 2.9 zł, 
tel. 608 710 076

FIAT UNO 2000 1.0 benz+gaz, od pierwsze-
go właściciela, nowy zbiornik gazu, 2500 zł, 
514 255 993

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

EDUKACJA
LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI
SZKODY komunikacyjne, majątkowe, likwi-
dacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 
631 835

POżYCZKI, chwilówki, bez BIK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501175330

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia

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.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.
regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:



Pod koniec maja z klubu 
odszedł Mindaugas Budzi-
nauskas, który przez 1,5 roku 
prowadził Kociewskie Diabły. 
Nie trzeba było jednak zbyt 
długo czekać, by poznać 
nazwisko jego następcy. Li-
twina zastąpił Serb, Milija 
Bogicevic.

Tego spodziewali się kibice 
Polpharmy, którzy doskona-
le znają tego szkoleniowca – 
prowadził on bowiem zespół 
ze Starogardu w przeszłości. 
Bogicevic prowadził Kociew-
skie Diabły 7 lat temu, to on 
jest współautorem najwięk-
szego sukcesu w historii 
klubu – 3. miejsca w Polskiej 
Lidze Koszykówki. Sam też 
został wówczas doceniony – 
wybrano go Trenerem Roku 

sezonu 2009/2010. Serb 
prowadził także inne polskie 
kluby – między innymi Anwil 
Włocławek, czy Polski Cu-
kier Toruń. 43-latek podpisał 
z klubem dwuletni kontrakt.

Serbski trener wykonał już 
pierwsze ruchy. Kontrakt 
przedłużył kapitan i bardzo 
silny filar drużyny, Marcin 
Flieger. Do Starogardu spro-
wadzony został Przemysław 
Szymański, skrzydłowy który 
dotąd grał w MKS-ie Dąbro-
wa Górnicza. 

- Tworzy się nowa dru-
żyna, która jest w stanie 
„namieszać” w lidze – po-
wiedział Przemysław Szy-
mański, nowy skrzydłowy 
Polpharmy.

Ponadto ekipę Kociew-
skich Diabłów zasilił Szymon 
Rduch, który, podobnie jak 
Szymański, jest skrzydło-
wym. Do Starogardu trafił 
z zespołu beniaminka PLK – 
Miasta Szkła Krosno. Oprócz 
tego do zespołu dołączyło 
dwóch młodych zawodni-
ków – Filip Pruefer i Maciej 
Poznański. Do Kinga Szcze-
cin odszedł Łukasz Diduszko, 
Starogard opuszczą też An-
thony Miles i Uros Mirkovic.

Budowa drużyny na kolejny 
sezon trwa i bardzo możliwe 
są kolejne ruchy w ekipie   
Polpharmy. 
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Jest trener, 
są nowi gracze
KOSZYKóWKA | polpharma sTaroGard nie pozosTaWała 
zByT dłuGo Bez Trenera. po Tym, jak odszedł poprzedni 
szkolenioWiec, przyszedł jeGo nasTępca.

TRIATHLON | praWie 400 zaWodnikóW WysTarToWało W sTa-
roGardzkich zaWodach. Wśród nich Był WyjąTkoWy dueT 
– niepełnospraWna paulina oraz jej Wujek.

SIATKóWKA | zespoły z 14 krajóW spoTkały się W sTaroGar-
dzie, By uczesTniczyć W międzynarodoWym Turnieju.  

PIŁKA NOżNA | sTaroGardzcy piłkarze zaliczyli Bardzo 
doBry miesiąc i na koniec rozGryWek czWarToliGoWych 
zajęli Wysokie, Trzecie miejsce.

Wyjątkowy wyczyn 10-latki 

Europejski turniej za nami

KPS kończy na podium

Pogoda niezwykle dopisa-
ła, frekwencja także przerosła 
oczekiwania. Rywalizowano 
na trzech dystansach: 1/8, 
„ćwiartce”, oraz „połówce” po-
pularnego Ironmana, który dla 
triathlonistów jest podobnym 
wyznacznikiem, jak długość 
maratonu dla biegaczy.

Na najdłuższym dystansie 
wygrał Paweł Reszke, wśród ko-
biet najlepsza była Aleksandra 
Listosz. „Ćwiartkę” najszybciej 
pokonali Tomasz Spaleniak, 
oraz Paulina Załucka. Na naj-
krótszym dystansie najlepsi byli 
Jacek Jankowski oraz Agata So-
bota.

Dystans 1/8 Ironmana miał 
wyjątkową parę uczestników 
– byli to niepełnosprawna 10-
latka – Paulina, oraz jej wujek, 
Rafał Butny. Gdy wujek Paulinki 
płynął, znajdowała się w ponto-
nie, w czasie jazdy na rowerze 
była w specjalnej przyczepce, 
a podczas biegu - w wózku. 
Paulina jest pierwszą w Polsce 
niepełnosprawną osobą, która 
ukończyła tego typu zawody.

Wierzycy Pelplin dogonić 
było nie sposób – zespół 
ten w 34 meczach zdobył 
imponującą liczbę 82 punk-
tów i od dawna był pewny 
zwycięstwa w IV lidze, a co 
za tym idzie, awansu do III. 
Mimo to biało-zielono-biali 
do końca walczyli o każdy 
punkt i w końcówce sezonu 
prezentowali znakomitą for-
mę.

Na początku miesiąca KPS 
zremisował na wyjeździe 
z Aniołami Garczegorze, 
ale w pozostałych trzech 
meczach starogardzianie 
zdobyli komplet punktów. 

Najpierw zagrali z Powiślem 
Dzierzgoń, innym kandyda-
tem do miejsca na podium 
i nie dali mu żadnych szans, 
wygrywając 4-0 po golach 
Stanka, Wenty, Gonzaleza 
i Siory. W przedostatnim 
meczu biało-zielono-bia-
łych gościł GKS Kolbudy, 
ale to goście ze Starogardu 
okazali się minimalnie lepsi 
– KPS wygrał 1-0, a bramkę 
na wagę zwycięstwa zdobył 
Mateusz Wenta.

W ostatnim meczu sezonu 
podopieczni Mariusza Ma-
jewskiego pokonali rezerwy 
Arki Gdynia aż 5-1 (gole Sio-

ry, Stanka, Wenty, oraz dwa 
Packa) i w świetnym stylu 
zakończyli sezon. Na ko-
niec rozgrywek zajęli trzecie 
miejsce. Zdobyli 66 punktów 
i osiągnęli bilans bramkowy 
73-40. Przed starogardzką 
drużyną znalazły się dwa ze-
społy z Pelplina – wspomnia-
na Wierzyca, oraz Centrum. 
Z IV ligi spadły: Rodło Kwi-
dzyn (wycofane po rundzie 
jesiennej), Sokół Wyczechy 
i rezerwy Bytovii Bytów. To 
już trzeci sezon, w którym 
KPS znajduje się na podium 
IV ligi.

Krzysztof Grajkowski
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iłaNa Hali Miejskiej im. An-
drzeja Grubby, Hali im. Ge-
rarda Podolskiego oraz hali 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych zmierzyły się ekipy z 

Finlandii, Szwecji, Nie-
miec, Holandii, Austrii, 
Łotwy, Estonii, Litwy, 
Ukrainy, Rosji, Białoru-
si, Słowenii, Słowacji i 
Polski. 

Spośród 22 zespołów, 
które walczyły o zwy-
cięstwo w kategorii 
dziewcząt młodszych 
na trzecim miejscu zna-

lazły się zawodniczki z Esto-
nii, na drugim z Białorusi, a na 
pierwszym reprezentantki Li-
twy, które przyjechały do nas 

z Kowna. Wśród 20 zespołów 
w kategorii dziewcząt star-
szych najwyższe pozycje 
zajęły siatkarki z Ukrainy (3. 
miejsce), Polski (Stężyca – 2. 
miejsce) oraz Rosji (Kalinin-
grad – 1. miejsce). Wszystkie 
drużyny otrzymały nagrody i 
pamiątkowe puchary.

Podczas uroczystego za-
kończenia turnieju, które 
odbyło się w niedzielę 18 
czerwca, nagrodzono także 
najlepsze zawodniczki roz-
grywek


