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To będzie wyjąTkowo gorące 
i widowiskowe popołudnie. 

w soboTę 5 sierpnia w czarnej wodzie 
odbędzie się siódma edycja misTrzosTw 

w grillowaniu na kociewiu.
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Do egzaminu przystąpi-
ło siedmiu nauczycieli:A-
gnieszka Radka, Łucja Ka-
mińska, Dorota Schoeneck, 
Wiktoria Socha, Malwina 
Miotke, Mateusz Pazera i Li-
liana Jażdżewska – wszysy 
uzyskali pozytywny wynik 
i stopień nauczyciela mia-
nowanego.

W składach poszczegól-
nych Komisji znaleźli się: 
wiceburmistrz Marcin Bycz-
kowski – przewodniczący 
Komisji, Zofia Przędziuk 
– starszy wizytator Delega-
tury Kuratorium Oświaty 
w Tczewie, Anna Frierdrich 

– dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Skarszewach, Barbara 
Socha – dyrektor Publiczne-
go Przedszkola Gminnego 
nr 2 w Skarszewach, Józe-
fa Marchewicz – dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych 
im. Piotra Szturmowskie-
go w Pogódkach, Anna 
Gockowska – zastępca dy-
rektora Zespołu Szkół Pu-
blicznych im. Ks. Franciszka 
Sawickiego w Godziszewie 
oraz eksperci: Beata Cyrson, 
Bernadeta Grunwald i Adam 
Mokwa. 

(SK)

Najnowsza, siódma z kolei 
edycja warsztatów biznesu 
i samorozwoju miała miej-
sce w  ZSR CKP w Bolesławo-
wie, a warsztaty prowadziła 
grupa doradców z fundacji 
Washington Business Week 
w Seattle (USA).

Tym razem w wydarzeniu 
rywalizowało blisko osiem-
dziesięciu uczniów klas 
licealnych ze szkół prowa-
dzonych przez Powiat Sta-
rogardzki. Do Bolesławowa 
przyjechało także kilkoro 
uczniów z Gruzji, Białorusi 
i z Gorzowa Wielkopolskie-
go.

Podobnie, jak w ubiegłych 
latach, młodzież zakładała 
w grupach wirtualne fir-
my, a tygodniowe warsz-
taty miały symulować 5 lat 
rozwoju przedsiębiorstwa. 
Młodzi przedstawiciele wir-
tualnych firm musieli podej-
mować poważne i trudne 
decyzje biznesowe i liczyć 
się z surową i obiektywną 
oceną swoich działań. Decy-
zje młodzieży były bowiem 
oceniane  przez profesjo-
nalne oprogramowanie za-
rządzające, które jest uży-
wane przez firmę Boeing 

– doby  pomysł mógł skut-
kować wzrostem wartości 
księgowej firmy, zła decyzja 
oznaczała stratę. Duży na-
cisk postawiono także na 
marketing. Ostatniego dnia 
warsztaów  przedstawiciele 
lokalnego biznesu ocenia-
li prezentacje młodzieży. 
Podczas konkurencji pod 
nazwą  Trade Show można 
było zobaczyć jak wirtual-
ne firmy sprzedawały wy-
produkowane przez siebie 
artykuły na sesji giełdowej, 
a jurorzy płacili wirtualnymi 
dolarami. Właśnie w ramach 
tych warsztatów uczniowie 
musieli w sposób konkret-
ny, klarowny i atrakcyjny 
opisywać swoje pomysły na 
biznes. Innym elementem 
warsztatów była symulacja 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Organizatorzy warsztatów 
podkreślają, że udział w nich 
biorą także absolwenci, 
którzy intensywnie współ-
pracują przy kolejnych edy-
cjach  programu.

- To oczywiście bardzo 
ważne dla tych młodych lu-
dzi jak umiejętności zdoby-
te podczas tak intensywne-
go tygodnia, pomagają im 

Młodzież zakładała 
wirtualne firmyfb.com/gst24.pl

Codziennie 
nowe informacje

Egzamin dla nauczycieli
EDUKACJA | W UrzędziE MiEjskiM W skarszE-
Wach przEproWadzony został EgzaMin do-
tyczący Uzyskania aWansU zaWodoWEgo 
dla naUczyciEli.

BIZNES | praWiE 80 UcznióW z rEgionU i zagranicy UczEstniczyło W biznEsoWych 
Warsztatach „bolEsłaWoWo bUsinEss WEEk”. ich WiEdzę, krEatyWność i przEdsię-
biorczość ocEniali przEdstaWiciElE aMErykańskiEj firMy boEing.

Międzynarodowy 
charakter
Patryk Gabriel, 
Członek Zarządu Powiatu 
Starogardzkiego, współorganizator BBW
 
- To, co jest szczególnie ważne w tym pro-

jekcie, to jego międzynarodowy charakter. 
I to nie tylko ze względu na amerykańskich, a w tym roku 
również indyjskich menedżerów, ale również uczestników. 
Już drugi rok z rzędu na nasze zaproszenie w BBW biorą 
udział uczniowie z Gruzji i Białorusi. Mówię o tym dltego, 
że kreatywność i otwartość to cechy, które najlepiej ob-
jawiają się w zetknięciu z czymś czego nie znamy, czymś 
innym niż codzienne. Tolerancja dla odmienności kulturo-
wych to nieodzowny element międzynarodowego, bizneso-
wego sukcesu w zglobalizowanej gospodarce. Test na te 
cechy nasza młodzież zdała w tym roku, ale i w poprzed-
nich latach, znakomicie.

w trakcie budowania akade-
mickich i zawodowych karier 
– podkreśla Patryk Gabriel, 
członek Zarządu Powiatu Sta-
rogardzkiego i współorgani-
zator warsztatów. - Ale tym, 
co nas szczególnie cieszy 
jest fakt, że wielu z naszych 
absolwentów jest szczegól-
nie aktywna obywatelsko, 
znajduje w sobie potrzebę 
działania, realizowania swo-

ich aspiracji, stawiania sobie 
coraz to nowych wyzwań. To 
powód do dumy dla wszyst-
kich dorosłych współtworzą-
cych ten projekt.

W tegorocznej edycji 
warsztatów w ocenie towa-
rzyszącej podsumowaniom 
ostatniego dnia brało udział  
ponad czterdziestu przedsta-
wicieli firm z regionu, oceniali 
także lokalni samorządowcy.

            PrZESyŁAJCIE NAm 
     SWoJE ZDJęCIA!

E - M A I L :  G S T 2 4 @ e x p r e S S y. p l

Najciekawsze opublikujemy 
     na łamach naszej gazety :)
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Bazą wydarzenia będzie 
Stadion Miejski w Czarnej 
Wodzie a początek kulinarnej 
rywalizacji zapowiedziano na 
godzinę 16. 

Organizatorzy przewidzieli 
dwie kategorie główne – mię-
sną, z dowolnym rodzajem 
mięsa i „co kto lubi”, gdzie bę-
dzie można grillować warzy-
wa, owoce, desery, ryby i sery.

W ramach mistrzostw będą 
rywalizowały drużyny dwu-
osobowe a  jeden z przed-

stawiceli drużyny musi być 
pełnoletni. 

- Zapewniamy sprzęt do 
grillowania, ale uczestnicy 
zapewniają w swoim zakresie 
produkty i przyprawy – pod-
kreślają organizatorzy mi-
strzostw.

Po dwugodzinnym grillowa-
niu jury konkursu wybierze 
zwycięską drużynę, która bę-
dzie mogła używać zaszczyt-
nego tytułu „Mistrz Grilla na 
Kociewiu 2017”.

W ramach sobotniej im-
prezy zapowiedziano także 
atrakcyjny pokaz grillowa-
nia (mięsne danie dla faceta, 
damskie danie fit, deser dla 
najmłodszych, pokaz flambi-
rowania).

Nie zapomniano także 
o atrakcjach muzycznych, 
atrakcją mistrzostw będą wy-
stępy muzyczne i taneczne 
mieszkańców Czarnej Wody, 
wystąpi takzę zespół Dwa 
plus Dwa. Atrakcyjnym punk-

tem imprezy będzie także wy-
stęp kabaretu Ot.to. 

Podczas mistrzostw przygo-
towane zostaną takze atrak-
cje dla dzieci – strefa zabaw 
i park, przyjechać ma również 
największy foodtruck na Po-
morzu.

Akcent sportowy sobotnie-
go wydarzenia to mecz piłki 
nożnej, gdzie rywalizować 
będą drużyny – „Samorzą-
dowcy”, „Steico” i „Oldboje”. 
(GB)

Mistrzowskie Grillowanie 
w Czarnej Wodzie
ZAPoWIEDŹ | to będziE WyjątkoWo gorącE i WidoWiskoWE popołUdniE. W so-
botę 5 siErpnia W czarnEj WodziE odbędziE się siódMa Edycja MistrzostW 
W grilloWaniU na kociEWiU.

Jubilatkę odwiedzili 
burmistrz Jacek Pauli, wi-
ceburmistrz Marcin Bycz-
kowski, zastępca dyrek-
tora GOPS Monika Breska 
i ks. Dariusz Leman, pro-
boszcz skarszewskiej Pa-
rafii pw. św. Maksymiliana 

Marii Kolbego. Jubilatka 
otrzymała od wszystkich 
wiele życzeń oraz - od 
przedstawicieli Gminy 
- kwiaty i kosz pełen sło-
dyczy, a od ks. proboszcza 
figurkę aniołka. 

(SK)

101 urodziny mieszkanki skarszew
SKArSZEWy | pani rozalia cEroWska z MiEj-
scoWości WięckoWy skończyła 101 lat!

Celem projektu jest popra-
wa jakości, zakresu i dostęp-
ności specjalistycznych usług 
medycznych. W ramach tego 
zadania przeprowadzone 
zostaną inwestycje w pięciu 
oddziałach Kociewskiego 
Centrum Zdrowia. Dotyczyć 
będą one oddziału neurolo-
gicznego, kardiologicznego, 
udarowego, chirurgii ogól-
nej oraz chorób wewnętrz-
nych. Dojdzie do rozbudowy 
szpitala o blok operacyjny, 
zakupiony zostanie sprzęt 
medyczny, powstaną nowe 
poradnie specjalistyczne 
(diabetologiczna, neuro-
logiczna, rehabilitacyjna, 
urologiczna, chirurgii on-
kologicznej, proktologicz-
na, preluksacyjna, leczenia 
bólu). Zwiększona zostanie 
także liczba łóżek na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych 
i Neurologicznym, przez co 
skróci się czas oczekiwania 
pacjenta w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym.

Rozbudowa i doposażenie 
KCZ ściśle wiąże się z trzema 
innymi przedsięwzięciami 
realizowanymi w placówce. 
Mowa o budowie całodobo-
wego lądowiska dla śmigłow-
ców sanitarnych (wartość 
projektu to prawie 1,2 mln 
zł), o poprawie infrastruk-
tury i doposażeniu w sprzęt 
medyczny Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego (ponad 
4,8 mln zł - projekt już zre-
alizowany) oraz o poprawie 
jakości świadczonych usług 
medycznych poprzez rozbu-
dowę systemu informatycz-
nego (prawie 3,8 mln zł).

Kociewskie Centrum Zdro-
wia, którego właścicielem 
jest Powiat Starogardzki, 
przyjmuje pacjentów nie 
tylko z powiatu starogardz-
kiego, ale i z 4 powiatów 
ościennych. Rocznie placów-
ka udziela 50 tys. świadczeń 
medycznych, a na oddziały 
szpitalne trafia ponad 14,5 
tys. pacjentów. (SP)

rozbudowa kociewskiego 
centrum zdrowia
INWESTyCJA | praWiE 49 Mln złotych będziE 
kosztoWała rozbUdoWa kociEWskiEgo cEn-
trUM zdroWia. poWiat starogardzki otrzyMał 
blisko 21 Mln złotych dofinansoWania prac 
z z rEgionalnEgo prograMU opEracyjnEgo 
WojEWództWa poMorskiEgo na lata 2014-2020.

Nadaj ogłoszenie 
   drobne SMSem

szczegóły str.15
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Wizyta w lokalnych firmach
rELACJA | dWiE skarszEWskiE firMy – fEniks i MEt- lak zWiEdzili członkoWiE zarządóW izb rzEMiEślniczych z gdańska i haMbUrga.

Pomorska Izba Rzemieśl-
nicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw od ponad 
20 lat współpracuje z Izbą 
Rzemieślniczą w Hamburgu. 
W ramach tej współpracy Za-
rządy obu Izb rokrocznie na-
przemiennie spotykają się raz 
w Gdańsku i w Hamburgu, 
aby wymieniać doświadcze-
nia i spostrzeżenia, dotyczące 
sytuacji gospodarczej w obu 
państwach oraz obserwo-
wanych tendencji gospodar-
czych dla Europy, ze szczegól-
nym naciskiem na sytuację 
rzemiosła. Kolejnym niezwy-
kle ważnym tematem jest 
współpraca na niwie szkol-
nictwa zawodowego. Dzięki 
dobrym praktykom płyną-
cym z tej kooperacji, Izba Rze-
mieślnicza w Hamburgu stała 
się jednostką weryfikującą 
polskie świadectwa kwalifi-
kacyjne na potrzeby innych 
organizacji w Niemczech. Re-
gularne spotkania Zarządów 
pozwalają na dostosowywa-
nie kierunków współpracy do 
potrzeb młodzieży i przed-
siębiorców, a dzielenie się 
przez niemieckiego partnera 
doświadczeniami z zakresu 
oświaty zawodowej i promo-
cji rzemiosła, pozwala Po-
morskiej Izbie wciąż podnosić 
jakość usług i dbać o należną 
polskiemu rzemiosłu rangę. 
Podczas pierwszego dnia po-
bytu delegacji, miało miejsce  
wspólne posiedzenie Zarzą-
dów. Ze strony polskiej posie-
dzeniu przewodniczył Prezes 
Wiesław Szajda, a ze stronu 
niemieckiej - Prezes Josef Kat-
zer. Rozmowy dotyczyły m.in. 
digitalizacji (cyfryzacji) w fir-
mach sektora MSP, dyskuto-

wano także na temat struktur 
samorządu gospodarczego 
i związanych z nimi różnic 
w funkcjonowaniu rzemiosła 
w obu krajach.

Drugiego dnia spotkania 
zaprezentowano niemieckim 
gościom dwie wyjatkowe 
firmy, zrzeszone w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Staro-
gardzie Gdańskim.  FENIKS to 
firma rodzinna, zlokalizowana 
w miejscowości Wolny Dwór 
k. Skarszew, zarządzana przez 
Panów Mariusza i Waldemara 
Nierzwickich. Firma powstała 
w 2002r. i szybko osiągnęła 
status jednego z najnowo-
cześniejszych zakładów pro-
dukujących meble tapice-
rowane w Europie. Obecnie 
zatrudnia ponad 300 osób, 
a jej produkty trafiają na 
wiele rynków europejskich, 
od niedawna także na rynek 
polski. Wyjątkowo trudny był 
dla właścicieli rok 2015, kiedy 
w wyniku pożaru firma bory-
kała się z wieloma problema-
mi, jednak nazwa okazała się 
niezwykle adekwatna i firma 
odrodziła się jak przysłowio-
wy Feniks z popiołów. Na-
stępna w programie wizyty 
była firma Pana Jerzego Su-
chomskiego MET-LAK, miesz-
cząca się w Skarszewach, 
która świadczy kompleksowe 
usługi z zakresu produkcji 
wysokiej jakości mebli meta-
lowych oraz projektowania 
i realizacji regałów jezdnych 
archiwalnych. Swoją dzia-
łalność rozpoczęła w 1989 
r., jako zakład 2- osobowy, 
obecnie zatrudnia 100 osób 
i jest firmą rodzinną - właści-
ciela w jego codziennej pracy 
wspie rają córka i syn.

Wizyta w firmie FENIKS. 
Od prawej – Wiesław Szajda, 
Prezes PIRMiŚP i mariusz 
Nierzwicki, Prezes firmy FENIKS.

Goście zwiedzili także Niepubliczne 
Przedszkole i Żłobek ANIOŁEK ze Skarszew

W firmie MET-LAK, w środku Jerzy 
Suchomski, właściciel firmy.
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Hasłem tegorocznego 
festiwalu było zawołanie 
„Swoje pokochajcie. Sąsia-
dów poznawajcie!”. Impre-
za odbyła się w Lipuszu, fe-
stiwal co roku odbywa się 
bowiem wjednej z trzech 
gmin partnerskich projek-
tu tj. w Zblewie, Gniewinie 
lub właśnie – jak w tym 
roku - w Lipuszu. Organi-
zatorem imprezy jest zaś 
Nadbałtyckie Centrum 
Kultury w Gdańsku.

Festiwal rozpoczął się od 
uroczystej parady ulicami 
Lipusza. Oceniane były 
m.in. przemarsz paradny, 
odegranie 5 hymnów oraz 
koncert estradowy.  Pod-
czas festiwalu nie mogło 
oczywiście zabraknąć na-
szej wspaniałej i wielokrot-
nie utytułowanej Orkiestry 
Dętej działającej przy OSP 
Pinczyn. I jak co roku – 
i tym razem pinczyńska 
orkiestra została docenio-
na przez jury i otrzymała 
nagrodę Srebrnego Flo-
riana! 

Długoletnim kapel-
mistrzem orkiestry jest 
druh Wacław Ossowski, 

Nagroda dla orkiestry
ZBLEWo | orkiEstra dęta z pinczyna zdobyła prEstiżoWą nagrodę srEbrnEgo 
floriana podczas iV Edycji nadbałtyckiEgo fEstiWalU orkiEstr dętych.

a wraz z nim orkiestrę two-
rzą:  Marta Burnicka, Zofia 
Kuraszewicz i Dominika 
Mielewska (flety),  Alicja 
Topka, Waldemar Sikora 
i Dominika Adamczyk (klar-
nety),  Zbigniew Bukowski, 

Andżelika Piepórka, Anna 
Migoń, Anna Talaśka, Błażej 
Piepórka i Artur Kaczkowski 
(trąbki), Rafał Gańko i Mar-
cin Baska (ternorhorny) oraz  
Paweł Ringwelski (puzon), 
Mariusz Rogaczewski (tuba), 

Adrian Brzoskowski (bęben/
tuba), Tadeusz Wiczanowski 
(czynele-talerze/tamburyn) 
i Eryk Dziewiątkowski (wer-
bel/perkusja). Gościnnie 
w orkiestrze wystąpiła także 
Oliwia Szulc. (ZB)

fo
t.N

CK

W  Filharmonii Kaszub-
skiej w Wejherowie, Związek 
Gmin Pomorskich obchodził 
uroczystość jubileuszu 25-
lecia działalności na rzecz 
samorządów lokalnych na-
szego regionu. Uroczystą 
galę otworzył Prezes Błażej 
Konkol wraz z Beatą Rutkie-
wicz, wiceprezydent Wejhe-
rowa.

Ważnym punktem uro-
czystości było wręczenie 
przez Wicewojewodę Po-
morskiego Mariusza Łuczyk 
odznaczeń państwowych 
przedstawicielom gmin sto-
warzyszonych.  Barbara Krzy-
żanowska,  Skarbnik Miasta 
Skórcz została odznaczona 
Medalem Złotym za Długo-
letnią Służbę.

Pani Barbara Krzyżanow-
ska pracę w strukturach sa-

morządowych (gminnych, 
administracji lokalnej) roz-
poczęła1 sierpnia 1976 roku, 
kiedy to została zatrudnio-
na na stanowisku Referenta 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Skórcz. W okresie pracy za-
wodowej realizowała szereg 
zadań związanych z pracą 
w samorządzie, głównie 
związanych z gospodarką 
finansową gminy na różnym 
szczeblu referatu finanso-
wego. 3 stycznia 2002 roku 
przejęła funkcję osoby peł-
niącej obowiązki Skarbnika 
Miasta Skórcz, a 20 lipca 
2005 r. Uchwałą Rady Miej-
skiej w Skórczu została po-
wołana na Skarbnika Miasta 
Skórcz. 1 sierpnia 2016 roku 
Pani Barbara Krzyżanowska 
osiągnęła 40–letni staż pra-
cy. (SK)

Medal dla samorządowca
SAmorZĄD | skarbnik Miasta skórcz, pani 
barbara krzyżanoWska, została odznaczo-
na MEdalEM złotyM za dłUgolEtnią słUżbę.

REKLAMA                                                             130/2017/R.L
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Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez  LGD Sandry 
Brdy, Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych i Nadleśnictwo 
Lubichowo. UNESCO zapo-
czątkowało międzynarodowy 
Program „Człowiek i Biosfera”, 

który ma na celu kreowanie 
zrównoważonych relacji mię-
dzy ludźmi i biosferą, a meto-
dą realizacji tego zamierzenia 
jest tworzenie Rezerwatów 
Biosfery. Rezerwat Biosfery 
to obszar o wyjątkowych wa-

lorach przyrodniczych, który 
już wcześniej uzyskał status 
obszaru chronionego i jedno-
cześnie służy jako centrum ba-
dań naukowych, dydaktycz-
nych oraz pobudza społeczną 
świadomość powiązań istnie-

jących pomiędzy różnorodno-
ścią ekologiczną a kulturową. 
Gmina Smętowo Graniczne 
planuje podpisać porozumie-
nie w sprawie powiekszenia 
obszaru Rezerwatu Biosfery. 
(GB)

O rezerwacie biosfery
rELACJA | W siEdzibiE nadlEśnictWa lUbichoWo odbyło się spotkaniE na tEMat 
poWiększEnia obszarU rEzErWatU biosfEry UnEsco „bory tUcholskiE”.

Głównym celem projektu 
jest wychowanie do zgodne-
go współdziałania z rówie-
śnikami i dorosłymi.Za jego 
pomocą będą rozwijane 
postawy patriotyczne, po-
mysłodawcy mają nauczać, 
co jest dobre a co jest złe 
w kontaktach z rówieśnika-
mi i dorosłymi, przestrzega-
nia reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej 
oraz w świecie dorosłych. 

Projekt umożliwi kształ-
towanie dobrych relacji 
między najbliższymi oraz 
powinności wobec nich, 
dzięki finansowemu wspar-
ciu dzieci nauczą się  zwro-
tek hymnu państwowego 
oraz wykonania go z pomo-
cą instrumentów; nauczą 

się  wykonywania ozdób na 
groby. Wsparcie finansowe 
z Programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Lokalna Grupa Działania 
„Chata Kociewia” pozwoli 
przeprowadzić spotkanie 
z psychologiem dla rodzi-
ców w celu uświadomienia 
konsekwencji niewłaściwe-
go postępowania z dziećmi 
oraz spotkania z pedago-
giem dla dzieci w celu zdo-
bycia umiejętności radzenia 
sobie z emocjami. Projekt 
zakłada pomoc rodzicom 
w kształtowaniu postaw: pa-
triotycznych, prawdomów-
ności, szczerości,zaangażo-
wania społecznego. (SK)

Patriotyczny projekt
EDUKACJA | grUpa niEforMalna działająca 
przy zEspolE szkół pUblicznych W pogód-
kach otrzyMała dofinansoWaniE W konkUr-
siE grantoWyM „działaj lokalniE 2017” na pro-
jEkt pt. „od zUcha do drUha”. 

fb.com/gst24.pl

Codziennie 
nowe informacje
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W spotkaniu uczestniczyli: 
Joanna Witkowska , Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy, Ewelina Ładko, pracownik 
WUP, Michał Bruski, pracow-
nik WUP, Arkadiusz Banach, 
Dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Starogardzie 
Gdańskim i Kazimierz Chyła, 
Wicestarosta  Starogardzki

Z ramienia SKB-ZP w spo-
tkaniu uczestniczyli: Grzegorz 
Borzeszkowski, Prezes SKB-ZP, 
Elżbieta Rembiasz, Wicepre-
zes SKB-ZP, Edward Sobiecki, 
dyrektor SKB-ZP; w dyskusji 
wzięła udział także grupa 10  
przedsiębiorców. 

W wyniku przedstawionej 
analizy rynku pracy w powie-
cie starogardzkim oraz dysku-
sji sformułowano następujące 
wnioski:

W zakresie funkcjonowa-•	
nia Urzędów Pracy obec-
nie obowiązująca struk-
tura podległości powinna 
być zachowana.
Uważamy, że priorytety •	
krajowej polityki rynku 
pracy na szczeblu woje-

wództwa i powiatu po-
winny być uwzględniane 
poprzez kontraktowanie 
zadań – biorąc pod uwa-
gę specyfikę danego 
powiatu w ścisłej współ-
pracy z organizacjami 
pracodawców.
Dotychczasowe do-•	
świadczenia wskazują 
na kluczowe znaczenie 
poradnictwa zawodo-
wego, które w głównej 
mierze jest realizowane 
przez UP. Uważamy, że na 
podstawie doświadczeń 
doradztwa zawodowe-
go UP należy zbudować 
spójny system informacji 
zawodowej na wszystkich 
szczeblach kariery w każ-
dym powiecie.
Urzędy Pracy powinny •	
być wyposażone w instru-
ment (nadzór – pomoc) 
do opracowania i wdro-
żenia wewnątrz szkolnych 
systemów doradztwa za-
wodowego.
Urzędy Pracy należy wy-•	
posażyć w środki i umo-

Spotkanie konsultacyjne 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy
BIZNES | na tEMat rynkU pracy W poWiEciE starogardzkiM rozMaWiano W starogardzkiM klUbiE biznEsU – zWiązkU pracodaWcóW. 

cować prawnie do opra-
cowywania raz na 3 lata 
w sposób profesjonalny za-
potrzebowanie na pracow-
ników w poszczególnych 
zawodach i na tej podsta-
wie wspólnie z organa-
mi prowadzącymi szkoły 
branżowe organizować 
nabór uczniów (obecnie 
młodzież sama określa 
preferencje zawodowe) 

przy współpracy z organi-
zacjami pracodawców, sa-
morządu rzemiosła.
W zakresie zatrudniania •	
cudzoziemców pilne-
go rozwiązania wymaga 
uproszczenie procedur wy-
dawania pozwoleń na pra-
cę i pobyt czasowy. Sam 
wniosek liczy 12 stron – są 
tam pytania niezrozumiałe 
i niepotrzebne.

Wprowadzić obowiązek •	
rejestrowania (nie meldun-
ku) w Urzędzie Gminy na 
terenie, którego obcokra-
jowiec świadczy pracę.
Istnieje ograniczona do-•	
stępność do Urzędu dla 
cudzoziemców – trzeba 
jeździć do Gdyni – są dłu-
gie kolejki. Proponujemy, 
aby taki zamiejscowy wy-
dział dla cudzoziemców 

utworzyć w Starogardzie 
dla południowej części WP 
(taki wniosek złożyliśmy do 
Wojewody i WRDS).
Pilnego uregulowania wy-•	
maga działalność Agencji 
Zatrudnienia oraz firm wy-
najmujących pracowników. 
Uważamy, że agencje są 
w niewystarczającym stop-
niu monitorowane i ocenia-
ne pod względem jakości 
świadczonych usług. Ogra-
nicza się to tylko do mecha-
nicznej rejestracji.
W związku z organizowany-•	
mi wspólnie ze Starostwem, 
PUP i ZSE Targów  
Edukacyjnych i Przedsię-
biorców wnioskujemy 
o wsparcie tego przedsię-
wzięcia pomocą finansową 
(tak jest na terenie Trójmia-
sta) przez WUP.
Zwracamy się z wnioskiem, •	
aby przedstawiciela SKB-ZP 
uczynić stałym obserwa-
torem Pomorskiej Rady ds. 
Rynku Pracy i zapraszać na 
każde posiedzenie plenar-
ne i prezydium.

W spotkaniu, które miało 
miejsce 27 czerwca  uczestni-
czyła również Anna Różycka – 
Dyrektor PSSE i Patryk Gabriel 
– Członek Zarządu Powiatu. 
Z ramienia SKB-ZP pojawił się 
Edward Sobiecki, Dyrektor 
i Jerzy Suchomski, Wiceprezes 
organizacji. Inni uczestnicy 
spotkania to przedstawiciele 
samorządu: miasta, gminy Sta-
rogard i Zblewo oraz przedsię-
biorcy mający zamiar zainwe-
stować w podstrefie Starogard 
Gd. (LHM i SMS Food).

Głównym punktem dyskusji 
był aktualny stan funkcjono-
wania podstrefy na terenie 
powiatu. Na spotkaniu wypra-
cowano następujące wnioski:

W związku z uchyloną •	
w całości decyzji Woje-
wody Pomorskiego z dnia 
25.11.2015r. przez MRiRW 
związana z roszczeniami 
do nieruchomości w Ja-
błowie przewidzianej jako 
tereny pod PSSE. SKB-
ZP zwraca się z prośbą 
do kierownictwa PSSE 

o interwencję u Wojewo-
dy w celu przyspieszenia 
wydania nowej decyzji.
Urząd Miasta wspólnie •	
z Starostwem na podsta-
wie Uchwał Rady Miasta 
oraz listów intencyjnych 
podejmie działania roz-
poczynające procedurę 
włączenia terenów przy ul. 
Iwaszkiewicza będących 
w gestii miasta i terenów 
przy ul. Peplińskiej będą-
cych w gestii Starostwa do 
PSSE.
Urząd Miasta wspólnie •	
z PSSE oraz zainteresowa-
nymi firmami: LHM i SMS 
Food podejmie działania 
umożliwiające w ramach 
obowiązujących przepi-
sów podjęcie inwestycji 
na warunkach strefowych.

Urząd Gminy w Zblewie uak-
tualni złożoną w 2015r. ofer-
tę terenów do włączenia do 
strefy i rozpocznie procedurę 
prawną do złożenia oficjal-
nego wniosku o utworzenie 
podstrefy. (SKB)

Spotkanie w sprawie PSSE
BIZNES | alEksandra jankoWska, prEzEs za-
rządU poMorskiEj spEcjalnEj strEfy Ekono-
MicznEj spotkała się z przEdstaWiciElaMi sta-
rogardzkiEgo klUbU biznEsU.

W spotkaniu uczestniczyli: 
Krzysztof Trawicki, Wicemar-
szałek Województwa Pomor-
skiego, Adam Krawiec, Dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Sportu UM, Kazimierz Chyła, 
Wicestarosta Starogardzk,  
Agnieszka Buczyńska, Naczel-
nik Wydziału Spraw Społecz-
nychUM Starogard Gd.

Z ramienia SKB-ZP uczestni-
czył Jerzy Suchomski, Wice-
prezes SKB-ZP, Edward Sobiec-
ki, Dyrektor SKB-ZP i grupa 10 
przedsiębiorców

W wyniku przedstawionej 
analizy – problematyki szkol-
nictwa branżowego będącej 
konsekwencją wspólnego 
posiedzenia Zarządów SKB-
ZP i Cechu Rzemiosł Różnych 
oraz przeprowadzonej dysku-
sji sformułowano następujące 
wnioski:

Konieczne jest jedno-•	
znaczne określenie zasad 
naboru do klas I szkół 
branżowych. Jakie jest sta-
nowisko DEiS oraz Kurato-
rium Oświaty?
Absolwent szkoły bran-•	
żowej lub technikum po-
winien w szkole przejść 
egzamin potwierdzający 
zdobyte kwalifikacje (duża 
grupa młodzieży nie przy-
stępuje do egzaminów 
potwierdzających kwalifi-
kacje w OKE). Absolwent 
wraz z świadectwem 
ukończenia szkoły powi-
nien otrzymać dokument 

potwierdzający zdobyte 
kwalifikacje.
Pilnego rozstrzygnięcia •	
na szczeblu wojewódzkim 
wymaga określenie zasad 
wprowadzenia wewnątrz-
szkolnych systemów do-
radztwa zawodowego.
Temat powinien być skon-•	
sultowany z organami pro-
wadzącymi szkolnictwo 
podstawowe na konwen-
tach Wójtów, Burmistrzów 
z udziałem organizacji pra-
codawców. Proponujemy, 
aby w każdej gminie został 
powołany koordynator 
doradztwa zawodowego. 
W tym zakresie jest ko-
nieczność określenia zasad 
współpracy z UP.
W celu właściwego in-•	
spirowania młodzieży co 
do wyboru kształcenia 

Wspólne posiedzenie
BIZNES | problEMatyka szkolnictWa branżo-
WEgo była głóWnyM tEMatEM posiEdzEnia za-
rządóW skb-zp i cEchU rzEMiosł różnych

zawodowego; organy pro-
wadzące szkoły podstawo-
we wspólnie z Dyrekcjami 
szkół powinny organizować 
wizyty młodzieży ostatnich 

klas do funkcjonujących 
firm, zapraszać przedstawi-
cieli firm do szkół (wrzesień 
– październik). Ukoronowa-
niem tych działań powinien 
być udział młodzieży ostat-
nich klas w Targach Edu-
kacyjnych i Pracodawców 
(listopad).Zagadnienie to 
powinno być przedstawio-
ne na konwencie Wójtów w 
powiecie z udziałem przed-
stawicieli organizacji praco-
dawców.
Organy prowadzące szkoły •	
branżowe, wspólnie z Urzę-
dami Pracy i przedsiębior-
cami powinny w sposób 
profesjonalny i wiarygodny 
przeprowadzić badanie raz 
na trzy lata dotyczące zapo-
trzebowania na poszczegól-
ne zawody i na tej podsta-

wie inspirować preferencje 
młodzieży do wyboru nauki 
w określonym kierunku.
Instytucjonalnie zapewnić •	
pracodawcom wpływ na 

programy kształcenia i od-
bywania praktycznej nauki 
zawodu w szkołach bran-
żowych.
W sposób jasny określić •	
współfinansowanie praktyk 
zawodowych i praktycznej 
nauki zawodu przez szkoły.
Wnioskujemy, aby organ •	
prowadzący szkolnictwo 
na szczeblu powiatu staro-
gardzkiego podjął działa-
nia w celu utworzenia:  1) 
Technikum piekarniczo – 
cukierniczego, Technikum 
w zawodach technicznych 
–  na bazie Zespołu Szkół w 
Bolesławowie.
Zapewnić udział w posie-•	
dzeniach Prezydium i Ple-
narnych Pomorskiej Rady 
Oświaty przedstawicieli 
SKB-ZP.
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Pierwsze Biblioteczki Ple-
nerowe  stanęły dziś przed 
Urzędem Gminy i tuż przy 
placu zabaw w GOKSiR 
w Smętowie Granicznym. 
Z założenia, biblioteczki 

służą bardzo popularnej 
ostatnio wymianie książek. 
Można je wypożyczyć na 
chwilę i poczytać na ławce 
lub zabrać na dłużej i zwró-
cić po przeczytaniu. Mile 

widziane jest także przeka-
zanie własnych przeczyta-
nych już książek, które pusz-
czone w dalszy czytelniczy 
obieg, zyskają nowe życie. 
- Mamy nadzieję, że miesz-

Smętowo wspiera 
wymianę książek
KULTUrA |  W sMętoWiE poWstały bibliotEczki plEnEroWE.

kańcom spodoba się idea 
Bookcrossing i chętnie będą 
korzystać z powstałych dla 
nich biblioteczek –tłumaczy 
Anita Galant, wójt gminy.- 
To pierwsza, ale nie ostatnia 
nowość z działań, którymi 
będziemy promować „Smę-
towo kulturalne”. Liczymy 
na przychylne przyjęcie ze 
strony mieszkańców i od-
wiedzających nas turystów. 
Dla bezpieczeństwa dóbr 
literatury, biblioteczki mają-
być monitorowane.

Organizatorzy akcji pod-
kreślają, że książki są własno-
ścią publiczną co oznacza, że 
każdy ma prawo je wypoży-
czyć i przeczytać,  wypoży-
czenie książek jest bezpłatne 
i nie podlega wpisowi do 
żadnej ewidencji. Inne zasa-
dy korzystania z Biblioteczek 
Plenerowych to: przeczytaną 
książkę lub czasopismo nale-
ży odłożyć na swoje miejsce 
w stanie nienaruszonym, za 
zniszczenie książki odpo-
wiada wypożyczający i do 
zbioru biblioteczki można 
przekazać własną książkę. 
Właścicielem biblioteczki 
jest Urząd Gminy w Smęto-
wie Granicznym. 

(BG)
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Zbiórka oraz parada mo-
tocyklowa rozpoczęły się 
o godz. 15:00 na „Rynku 
Maślanym”. Podczas para-
dy jak i po jej zakończeniu 
przybyli na imprezę miesz-
kańcy oraz goście mogli 
podziwiać różnego rodza-
ju motocykle. Po dokona-
niu uroczystego otwarcia 

imprezy przez  Krzysztofa 
Czapiewskiego oraz Burmi-
strza Miasta Skórcz Janusza 
Koseckiego można było 
posłuchać muzyki country 
w wykonaniu zespołu „Gła-
dek Brother Band”. Wieczor-
ną atrakcją muzyczną był 
występ zespołu Sunny Mo-
ney. (BG)

Motocykliści przyjechali 
do Skórcza
rELACJA | skórcz był gospodarzEM Motocy-
kloWEgo „zlotU U czapli”
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Absolutorium dla Zarządu
rELACJA | członkoWiE stoWarzyszEnia cEntrUM drEWna W czarnEj WodziE spotkali się podczas WalnEgo zgroMadzE-
nia, którE zorganizoWano pod koniEc czErWca.

 W spotkaniu, oprócz członków 
zwyczajnych udział wzięli również 
partnerzy oraz goście, którzy me-
rytorycznie wsparli dyskusję na 
temat aktualnej sytuacji w branży  
i dalszych działań stowarzyszenia.

W części formalnej zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe za rok 
2016 oraz udzielono absolutorium 
zarządowi. 

Zarząd odebrał również gratulacje 
za aktywną działalność w zakresie: 
współpracy z LP przy projekcie 
Polskie Domy Drewniane, promo-
cji szkolnictwa zawodowego, na-
wiązywania współpracy z innymi 
organizacjami samorządowymi 
oraz NGO, powołania grupy eks-
pertów do spraw. budownictwa 
drewnianego, która uczestniczy 
m.in.w konsultacjach dotyczą-
cych norm, przygotowania pro-
jektów aplikacyjnych o środki na 
rzecz realizacji projektów promu-
jących drewno i wspierających 
członków w zakresie podnosze-
nia ich konkurencyjności.

Gość specjalny spotkania - 
Andrzej Schleser, koordynator 
wdrażania projektów rozwojo-
wych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych zaprezentował 
projekt „Polskie Domy Drewnia-
ne – żyj w zgodzie z naturą”. Ini-

cjatywa polega na budowie ponad 
100 obiektów w technologii drew-
nianej służących jako kancelarie 
leśników czy siedziby nadleśnictw, 
jej celem jest także kształcenie za-
wodowego cieśli w ramach pilota-
żowych klas w technikach leśnych. 
W ramach projektu pojawiły się 
również plany  budowy Centrum 
Promocji Drewna LP,  które ma łą-
czyć działania szkoleniowe z pro-
mocją drewna.

Projekt ten od początku w pełni 
wspierany jest merytorycznie przez 
Stowarzyszenie Centrum Drewna 
w Czarnej Wodzie, które uczest-
niczy w konsultacjach w zakresie 
opracowania standardu domu 
energooszczędnego i pasywnego. 
Standard ten może być bardzo po-
mocny szczególnie podmiotom, 
które chcą organizować przetargi 
na budowę obiektów drewnia-
nych. 
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Na zdjęciu, od lewej: 
Arkadiusz Gliniecki, burmistrz 
Czarnej Wody, Prezes Honorowy 
Stowarzyszenia oraz 
Iwona Grajewska, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia.

Andrzej Schleser 
(na zdjęciu) przedstawił projekt 
„Polskie Domy Drewniane
 – żyj w zgodzie z naturą”
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Tym razem akcentem, nazwij-
my to – muzycznym, będzie 
hejnał odgrywany przez „piszcz-
ków” - tak niegdyś nazywano 
miejskich trębaczy. Będzie ich 
16, a grać będą w różnych punk-
tach Dworu Artusa – nawet na 
jego dachu. Towarzyszyć będzie 
im carillon ratuszowy, w klawisze 
którego walić będzie piąstkami 
nasza słynna crillonistka Monika 
Kaźmierczak.   - -Rolą „piszczków” 
było anonsowanie ważnych 
dla miasta wydarzeń, w tym 
również otwarcia i zamknięcia 
jarmarku. Z czasem zaczął im 
towarzyszyć także miejski caril-
lon. I ta tradycja powróci w tym 
roku - podkreśla Joanna Czau-
derna-Szreter, dyrektor progra-

mowa Jarmarku św. Dominika. 
Hejnał został skomponowany 
specjalnie na tę okazję w opar-
ciu o stare gdańskie muzykalia 
przez Pawła Hulisza, Będzie miał 
tyle nut, ile nasz jarmark lat, czyli 
757. Za rok będzie ich 758 i tak, 
co roku, mistrz będzie dokładać 
po jednej nucie.Symboliczną 
tegoroczną zmianą w topografii 
Jarmarku będzie jego wyjście 
na drugą stronę Motławy. Po 
raz pierwszy kupcy handlo-
wać będą na ul. Stągiewnej, po 
raz pierwszy również koncert 
otwarcia (z Anią Dąbrowską 
jako gwiazdą) odbędzie się na 
Ołowiance.

- Impulsem do tej decyzji było 
oczywiście zainstalowanie kład-

coś dla ducha i ciała
ZAPoWIEDŹ | cErEMonia otWarcia gdańskiE-
go jarMarkU śW. doMinika planoWana jEst 
W sobotę 29 lipca o godz. 12.00 na przEdpro-
żach dWorU artUsa W gdańskU.

ki, umożliwiającej widzom wygod-
ny dostęp na drugą stronę - mówi 
Maciej Glamowski, wiceprezes 
Zarządu Międzynarodowych Tar-
gów Gdańskich, które organizują 
Jarmark św. Dominika.

- Mająca 757 już lat tradycji 
gdańska impreza  otwiera się na 
nowe trendy. - mówi wicepre-
zydent Gdańska Piotr Grzelak. 
W tym roku mamy otwarcie na 
drugą stronę Motławy, z czasem 
będziemy podążać dalej w stronę 
Nowych Ogrodów, być może tak-
że i Dolnego Miasta.

Jarmark zachowa prastare jar-
markowe tradycje: handel dla rze-
mieślników, muzyczne akcenty, 
dobra zabawa i coś dla smakoszy. 
W tej dziedzinie od lat największą 
atrakcją jest Święto Chleba - już  
XXII, 30 lipca. Jak zawsze pomysło-
dawcą i głównym organizatorem 
jest najbardziej znany w świecie 
piekarz (b. szef UIB – Światowej 
Unii Piekarzy) - Andrzej Szydłow-
ski. Dla amatorów mięsiwa 6 sierp-
nia przygotowano kolejną edycję 
Uczty Neptuna. Organizatorem 
jest Zbigniew Nowak – twórca 
najbardziej znanej na Pomorzu 
marki branży mięsnej oraz prze-
wodniczący Rady Krajowej Stowa-
rzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy 
RP, które w tym roku obchodzi 95-
lecie działalności. Prócz warszta-
tów kulinarnych, porad kucharzy 
i dietetyków, przewiduje się też 
degustacje.  Clou programu bę-
dzie byk z rożna, pieczony przez 
24 godziny przed Zieloną Bramą. 

Anna Kłos

Wiceprezydent piotr Grzelak i Joanna czauderna Szreter – 
dyr. proGramoWa Jarmarku

W gospodarstwie państwa 
Marcińskich w Tuchlinie 
(Gmina Sierakowice), na 
kolejnych Dniach Pola, or-

ganizowanych przez Po-
morski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu, 
najbardziej oczekiwanym 

gościem był podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi – Ry-
szard Zarudzki. Debata pt. 

„Działania podejmowane 
na rzecz ochrony wód w po-
wiecie kartuskim” odbyła 
się w Gościńcu nad Słupią 

Dni Pola w Tuchlinie
roLNICTWo | WicEMinistEr ryszard zarUdzki dEbatoWał z rolnikaMi.

w Tuchlinie
Otworzył ją i powitał gości 
Andrzej Dolny – dyrektor 
PODR w Lubaniu. Z najwięk-
szym zainteresowaniem 
wysłuchano wystąpienia Ry-
szarda Zarudzkiego – pod-
sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi - na temat: „Wspólna 
Polityka Rolna na lata 2014-
2020”. Wiceminister wymie-
nił fundusze unijne z któ-
rych aktualnie rolnicy mogą 
korzystać, oraz zapowiedział 
uruchomienie nowych do 
końca bieżącego roku. Przy-
pomniał też o powołaniu 
przy wojewodzie Zespołu 
ds. rolnictwa, którym pokie-
ruje dyrektor PODR Andrzej 
Dolny. Podkreślił z uznaniem 
obecność na spotkaniu sze-
fów instytucji i służb zwią-
zanych z rolnictwem, w tym 
nowego prezesa Centrum 
Hurtowego RENK  Sławomi-
ra Niecko.
Prezes Pomorskiego Cen-
trum Hurtowego Rënk dr inż. 
Sławomir Niecko był bardzo 
zainteresowany innowacyj-
nymi  rozwiązaniami  i no-
woczesnymi technologiami 
w branży rolniczej. Wśród 
uczestników ( a było ich 
około 150) widzi przyszłych 
najemców i dzierżawców Po-
morskiego Hurtowego  Cen-
trum Rolno-Spożywczego. 
RENK posiada jeszcze duże 
rezerwy terenu na budo-
wę nowych pawilonów lub 

hal dla rolników, chcących 
prowadzić sprzedaż swoich 
produktów. W przypadku 
gdy się zgłoszą firmy chcące 
prowadzić konkretną dzia-
łalność, będzie można przy-
stosować  do ich wymagań  
infrastrukturę Renku.
Podczas dyskusji rolnicy 
zgłosili zainteresowanie te-
matem walki z afrykańskim 
pomorem świń (ASF). Pro-
blem dotyczy na razie woje-
wództw przy naszej wschod-
niej granicy. Hodowcy tych 
zwierząt zostali zobowiązani 
do postawienia wokół swych 
ferm ogrodzeń o wysokości 
1,5 m i  ścisłego zachowania 
tzw. bioasekuracji, aby za-
pobiec rozprzestrzenianiu 
się wirusa. Wrócono też do 
problemu odstrzału dzików, 
ponieważ są one istotnym 
czynnikiem rozprzestrzenia-
nia się tej choroby. Sprawa 
jest jednak w gestii Minister-
stwa Środowiska.

Kolejne pytania dotyczy-
ły zapowiadanych zmian 
w dziedzinie ochrony śro-
dowiska. Wykład na ten 
temat pt. „Zmiana zasięgu 
obszarów szczególnie nara-
żonych na zanieczyszczenia 
azotem ze źródeł rolniczych 
(OSN) – skutki dla rolników” 
wygłosiła Katarzyna Radt-
ke – główny specjalista ds. 
ochrony środowiska i pro-
gramów rolnośrodowisko-
wych w PODR.  

(AK)

od leWeJ: danuta makoWSka, dyrektor reGionalneJ dyrekcJi ochrony ŚrodoWiSka, andrzeJ dolny, dyrektor podr, SłaWomir 
niecko, dyrektor centrum hurtoWeGo renk i WiceminiSter rolnictea - rySzard zarudzki.
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500 +. Nowe zasady
rZĄD | Minął ponad rok od WproWadzEnia rządoWEgo prograMU „rodzina 500 +”. korzystaniE zE śWiadczEnia WychoWaW-
czEgo W zbliżającyM się okrEsiE zasiłkoWyM WyMaga złożEnia noWEgo WnioskU. będziE to MożliWE jUż od 1 siErpnia. 

Od tego dnia można ubiegać 
się także o świadczenia rodzin-
ne i świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres 
– informuje Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Główne zasady przyzna-
wania świadczeń pozostają bez 
zmian. Chodzi tu w szczególno-
ści o kwoty wsparcia oraz kryte-
ria, w oparciu o które ustalane 
jest prawo do świadczeń. 
Nowelizacja dotychczasowych 
przepisów uwzględnia jednak 
rekomendacje zawarte w „Prze-
glądzie systemu wsparcia ro-
dzin”, do którego dokonania 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej było zo-
bowiązane na mocy wcześniej-

szych regulacji.
Jedna z tych rekomendacji 
dotyczyła wyeliminowania 
nielicznych, aczkolwiek nie-
pożądanych zjawisk, które 
w uzasadniony sposób godziły 
w społeczne poczucie spra-
wiedliwości i praworządności. 
Zjawiska te polegały m.in. na 
dopasowywaniu przez rodzi-
ców dochodu do kryterium 
dochodowego uprawniające-
go do świadczenia wychowaw-
czego na pierwsze dziecko, 
deklarowaniu niezgodnie ze 
stanem faktycznym samot-
nego wychowywania dziecka 
oraz pobieraniu świadczenia 
wychowawczego przez osoby 
niezamieszkujące w Polsce.

Prawo do zasiłków ustala się na 
okresy zasiłkowe. W przypadku 
świadczeń wychowawczych 
w ramach rządowego Progra-
mu „Rodzina 500 +”, prawo do 
tej formy wsparcia jest ustalane 
na okres roku – od 1 październi-
ka danego roku do 30 września 
kolejnego roku (jedynie pierw-
szy, trwający jeszcze okres 
był dłuższy – rozpoczął się 1 
kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 
września 2017 r.). Taki sam okres 
obowiązuje w odniesieniu do 
świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego. Z kolei dla świadczeń 
rodzinnych okres zasiłkowy za-
czyna się 1 listopada i trwa do 
31 października następnego 
roku kalendarzowego.  (BG)fo
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Zajęcia w zakresie tańców 
towarzyskich, baletu i hi-
p-hopu odbył się w dniach 
14-23 lipca we Wielu na Ka-
szubach.
Prawie 40 dzieci i nastolat-
ków w większości trenują-
cych taniec w Starogardz-
kim Centrum Kultury wzięło 
udział w warsztatach. Zaję-
cia prowadzili instruktorzy 
i trenerzy tańca pracujący 
i współpracujący z SCK. Ba-
let i tańce klasyczne treno-
wała Janina Czyszak (była 

tancerka Teatru Muzycz-
nego w Gdyni oraz Opery 
Nova w Bydgoszczy), hi-
p-hop dance szlifował Ja-
kub Gręda (5-krotny Mistrz 
Świata w hip-hop dance), 
tańce towarzyskie i zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, ryt-
miczno-taneczne prowa-
dził Tomasz Chocianowski 
(trener tańca sportowego, 
sędzia turniejowy tańca to-
warzyskiego).
Warsztaty z tańców laty-
noamerykańskich popro-

wadził Igor Wilczyński, 
pochodzący ze Starogar-
du Gdańskiego trzykrotny 
mistrz Polski.

Zwieńczeniem szkoleń był 
wspólny pokaz z różnych 
form tańca trenowanych we 
Wielu. Publiczność podzi-
wiała poloneza, tańce ba-
letowe, standardowe, laty-
noamerykańskie i specjalny 
układ hip-hopu zaprezen-
towany przez wszystkich 
uczestników. 

(Um)

Wakacyjne warsztaty taneczne
KULTUrA | starogardzka fUndacja proMocji tańca przy WspółUdzia-
lE starogardzkiEgo cEntrUM kUltUry zorganizoWała po raz kolEj-
ny WakacyjnE Warsztaty tanEcznE o charaktErzE szkolEnioWyM. 
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Te unikalne w skali kraju 
studia oparte o tzw. profil 
praktyczny i kształcenie 
dualne, łączą edukację 
teoretyczną z praktyką 
przemysłową.Uczelnia i Po-
lpharma podpisały w Gdań-
sku stosowny list intencyj-
ny i umowy. Zapisy na rok 
akademicki 2017/18 już 
trwają.
Przemysł farmaceutyczny 
i kosmetyczny to dwu-
letnie studia II stopnia 
o profilu praktycznym 
prowadzone na Wydziale 
Farmaceutycznym z Od-
działem Medycyny Labora-
toryjnej. Celem kształcenia 
na tym kierunku jest jak 
najlepsze przygotowanie 
absolwentów do podję-
cia pracy w przedsiębior-
stwach wytwarzających 
produkty lecznicze, wyro-
by medyczne, kosmetyki 
oraz suplementy diety. 
Zajęcia teoretyczne odby-
wać się będą w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycz-
nym. Natomiast przedmio-
ty praktyczne wykładane 
będą na uczelni przez pro-

Zgodnie z założeniami 
tego przedsięwzięcia, prze-
badane i wybrane gatunki 
miodu z Pomorza oraz spo-
żywanie go w sposób usta-
lony z dietetykami i leka-
rzami w atmosferze z ula, 
czyli w specjalnie przy-

gotowanych pawilonach 
inhalacyjnych, wzmocni 
organizm człowieka, przy-
czyni się do zahamowania 
wielu chorób lub obniży 
ich dolegliwość. Realizacja 
programu jest rozłożona 
na lata, ale już dziś debato-

wano o szczegółach, wśród 
gości obecni byli m.in. 
wicestarosta starogardz-
ki Kazimierz Chyła, wójt 
Pszczółek Hanna Brejwo 
i wicewójt Trąbek Wielkich 
Jan Wiczling.

(BG)

Nowy kierunek studiów

o miodach z pszczelarzami

Kapituła doceniła wkład 
gminy w zakup wyposaże-
nia bojowego dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Statuetkę odebrał Marcin 
Byczkowski, wicebur-
mistrz Skarszew. Oprócz 
tego, z terenu gminy, za 
wkład w rozwój biznesu 
i świetne produkty sta-
tuetki odebrali Mariusz 
i Waldemar Nierzwiccy - 
Fabryka Mebli Feniks, Ma-
ciej Mostowy – Honia oraz 
Zygmunt Oerlich - Przed-
siębiorstwo Budowlane. 
Gospodarczo-Samorządo-
wy HIT Regionu to przed-
sięwzięcie organizowane 
od połowy lat 90. minio-
nego stulecia w Wielko-
polsce, a od końca lat 90. 
także w regionach: kujaw-

sko-pomorskim, lubuskim 
i pomorskim. Kapitułę 
tworzą przedstawiciele 
urzędów, instytucji i sto-
warzyszeń statutowo za-
interesowanych rozwojem 
gospodarczym i promocją 
regionu. Kapituła ocenia 
przede wszystkim poziom 
jakościowy, nowatorstwo 
i zakres osiągniętych ko-
rzystnych efektów. Przyję-
te kryteria ocen i zasady 
pracy kapituły wyrównują 
szanse małych, średnich 
i dużych firm i urzędów, 
zespołów i poszczegól-
nych osób. Organizatorzy 
to: Instytut Certyfikacji 
i Jakości Gospodarczo-Sa-
morządowy HIT Regionów 
oraz Związek Gmin Pomor-
skich. (SK)

nagroda dla skarszew

fb.com/gst24.pl

Codziennie 
nowe informacje

SAmorZĄD |  statUEtkę hit poMorza, W kon-
kUrsiE pod patronatEM M. in. Marszałka Wo-
jEWództWa poMorskiEgo i zWiązkU gMin po-
Morskich, otrzyMała gMina skarszEWy. 

EDUKACJA | przEMysł farMacEUtyczny i kosMEtyczny – to nazWa noWEgo kiE-
rUnkU stUdióW UtWorzonEgo przEz gdański UniWErsytEt MEdyczny WE Współ-
pracy z polpharMa sa. 

fesjonalistów zatrudnionych 
na co dzień w przemyśle far-
maceutycznym i kosmetycz-
nym. Ponadto, na każdego 
studenta tego kierunku 
czeka bardzo interesujący, 
9-tygodniowy staż w zakła-
dach produkcyjnych i labo-
ratoriach Polpharmy. W jego 

trakcie będzie można po-
znać najnowsze technologie 
i nauczyć się pracy ze sprzę-
tem światowej klasy.

Studia dualne, łączące 
teorię z praktyką, wpisu-
ją się w założenia reformy 
szkolnictwa wyższego, któ-
ra zakłada między innymi 

rozszerzenie i pogłębienie 
współpracy nauki z bizne-
sem. Podobną ścieżkę edu-
kacyjną prowadzą od wielu 
lat uczelnie w krajach skan-
dynawskich i zachodniej Eu-
ropy, które osiągają wysokie 
wskaźniki innowacyjności 
gospodarki. (PP)

rELACJA | W szkolE rolniczEj W bolEsłaWoWiE spotkali się pszczEla-
rzE i saMorządoWcy. rozMaWiali o WdrożEniU prograMU spożyWa-
nia MiodóW poMorskich W atMosfErzE z Ula.
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- Przy tym święcie nie spo-
sób nie wspomnieć o innym 
jubileuszu, który niedawno 
obchodziliśmy, a mianowicie 
dwadzieścia pięć lat samo-
rządu – mówiła podczas uro-
czystości Beata Rutkiewicz, 
wiceprezydent Wejherowa. 
- Wtedy, spotykając się w róż-
nych gronach, wspominali-
śmy i przypominaliśmy sobie 
o tym, jak zmieniło się nasze 
najbliższe otoczenie, nasze 
gminy przez te ostatnie dwa-
dzieścia pięć lat. Myślę, że 
Związek Gmin Pomorskich na 
tej drodze ogromnych zmian, 
które miały miejsce w ostat-
nim ćwierćwieczu, był często 
bardzo pomocny.

W ramach wtorkowej uro-
czystości zasłużonym samo-
rządowcom wręczono Me-
dale za Długoletnią Służbę, 
które przyznane zostały na 
wniosek wojewody pomor-
skiego przez Prezydenta RP. 
Pamiątkowe odznaki w trak-
cie jubileuszowej gali wrę-
czyli wicewojewoda Mariusz 
Łuczyk i prezes Związku Gmin 
Pomorskich, Błażej Konkol. 
Grupa samorządowców 
otrzymała również okoliczno-
ściowe podziękowania.

- Samorząd terytorialny jest 
ważnym elementem nasze-
go prawa, naszej konstytucji 
– mówił w trakcie jubileuszu 
wicewojewoda Mariusz Łu-

czyk. - Zasada pomocniczości 
bardzo dobrze sprawdziła się 
w naszym codziennym funk-
cjonowaniu w ciągu ostatnich 
ponad dwudziestu pięciu lat. 
Świadczy to bardzo dobrze 
o ustroju Rzeczypospolitej 
i o naszej tradycji. Mamy sa-
morząd, który dobrze funk-
cjonuje, dobrze realizuje swo-
je założenia, o czym świadczy 
między innymi budynek, 
w którym się znajdujemy.

Związek Gmin Pomorskich 
jest najstarszą i największą 
w województwie pomor-
skim korporacją zrzeszającą 
jednostki samorządu tery-
torialnego. Obecnie zrzesza 
blisko dziewięćdziesiąt gmin 

wiejskich, miejsko – wiejskich 
i miejskich, a podejmowa-
ne przez nią inicjatywy mają 
przełożenie na jakość życia 
ponad 750 000 mieszkańców. 

- Ze związkiem współpra-
cujemy od 25 lat i wiemy, co 
w tym okresie zostało zrobio-
ne – mówi Jarosław Wejer, 
wójt gminy Luzino. - Spotka-
nia w ramach Związku są bez-
cenną formą wymiany do-
świadczeń na wiele tematów, 
z jakimi borykają się gminy 
zarówno w zakresie oświaty, 
geodezji, budownictwa, jak 
i szczegółów dotyczących 
składania aplikacji i wniosków 
na różnego rodzaju dotacje 
czy projekty inwestycyjne.

rEGIoN | 25-lEciE istniEnia śWiętUjE zWiązEk gMin poMorskich. z tEj okazji W fil-
harMonii kaszUbskiEj zorganizoWana została Uroczysta gala. 

Gminy współpracują  
już od 25 lat

nasze Pozostałe 
Gazety

Wszystko przeczytasz na:

express powiaTu
wejherowskieGo

express powiaTu
lęborskieGo

express powiaTu
kartuskieGo

express powiaTu
PuckieGo

express powiaTu
staroGardzkieGo
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Jednostka ta to prezent, 
który Ryszard Kukliński 
przekazał Chrześcijańskiej 
Szkole Pod Żaglami. Jacht 
został zbudowany w 1965 r. 
przez Stocznię Jachtową im. 
Josepha Conrada w Gdań-
sku jako pierwsza jednost-
ka serii Opal. W listopadzie 
1980 r. jednostkę kupił od 
Marynarki płk Kukliński. Po 
ucieczce płk Kuklińskiego 
do USA jacht został skonfi-
skowany wyrokiem z 1984 
r. i przekazany Centralne-
mu Muzeum Morskiemu. 
W 1998 r. w czasie wizyty 
pułkownika w Polsce jacht 
został zwrócony właścicie-

lowi, jednostkę pobłogo-
sławił ks. infułat Stanisław 
Bogdanowicz, nadając jej 
imię „Opal II”. Płk. Kukliń-
ski nie zabrał jachtu do 
USA, przekazał go w dro-
dze notarialnej darowizny 
Chrześcijańskiej Szkole pod 
Żaglami. Nowy armator 
zmienił w 2002 r. nazwę jed-
nostki na „Strażnik Poranka”, 
aktualnie jacht stacjonuje  
na chorwackiej wyspie IŻ, 
gdzie prowadzono szkole-
nia dla młodzieży. Obec-
nie wymagająca remontu 
została przetransportowa-
na na Przystań Żeglarską 
w Błotniku.

Jacht płk. Kuklińskiego w Błotniku
CEDry WIELKIE | na przystań żEglarską W błotnikU przybył jacht pUłkoWnika ryszarda kUklińskiEgo - „strażnik poranka”. 

Pojawienie się jednost-
ki na Przystani Żeglarskiej 
w Błotniku nie jest przypad-
kowe, a wynika z zawiązanej 
współpracy pomiędzy Gmi-
ną Cedry Wielkie, a Chrześci-
jańską Szkołą Pod Żaglami, 
którą reprezentuje Ks. Prałat 
Andrzej Jaskuła. Współpraca 
ta została potwierdzona na 
oficjalnym spotkaniu w dniu 

11 lipca 2017 r. na Przystani 
Żeglarskiej w Błotniku, w któ-
rej uczestniczyli z ramienia 
Gminy Cedry Wielkie - Pan 
Janusz Goliński Wójt Gmi-
ny Cedry Wielkie, natomiast 
z Chrześcijańskiej Szkoły Pod 
Żaglami - Ks. Prałat Andrzej 
Jaskuła - Prezes Stowarzy-
szenia, ks. Artur Kołodziej-
czyk - członek zarządu, ks. 

Arkadiusz Ćwikliński - Dy-
rektor Collegium Marianum, 
Liceum Katolickiego im. Jana 
Pawła II w Pelplinie.

Członkowie spotkania 
jednomyślnie ustalili ko-
nieczność realizacji działań 
partnerskich, które służyć 
mają rozwojowi wielopłasz-
czyznowych i wzajemnych 
korzystnych stosunków 

w dziedzinie kultury, turysty-
ki i promocji, a także, co bar-
dzo ważne, tworzeniu więzi 
międzyludzkich 

W ramach współpracy  mło-
dzi adepci sztuki żeglarskiej 
z gminy Cedry Wielkie będą 
mogli uczestniczyć w zaję-
ciach w ośrodku żeglarsko 
- religijnym na wyspie IŻ 
w Chorwacji.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPrZEDAm murowany garaż z 
kanałem przy ul. Strzeleckiej, tel. 
605 734 405, Wejherowo

SPrZEDAm domek murowany, 
piętrowy na działce ogrodniczej, 
Wejherowo, 60.000 zł, tel. 602 
214 097 

SPrZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPrZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPrZEDAm dom murowany, 
podpiwniczony, dobra lokali-
zacja, garaż, ogród, możliwość 
dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 
261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STArSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

WyNAJmę garaż w Rumi, tel. 668 
385 455

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, pomoc dro-
gowa, auto części, Wejherowo, 
Trójmiasto, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 

tel. 697 753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

ZŁoTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

ProfESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

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

RÓŻNE

UBrANIA dla starszych Pań, 
duże rozmiary garsonki, spód-
niczki, marynarki. Tanio, tel. 531 
722 881

SŁomA, 120x120, 40 zł i siano 
tegoroczne, 60 zł, Częstkowo, tel. 
510 751 837

SPrZEDAm fotel rozkładany 2 
osobowy, stan b.dobry, 250 zł, tel. 
517 159 871, Wejherowo 

BECZKI plast. na działkę do wody, 

czyste st bd., tel. 511 841 826

SPrZEDAm kuchnie elektryczną 
z blatem szklanym, cztery palniki 
i piekarnik, nieużywany, 320 zł, 
tel. 695 230 080

SPrZEDAm materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

fb.com/gst24.pl

Codziennie 
nowe informacje

510 894 627
SKUPUJEmy 

stare militaria 

w bardzo dobrych 
cenach (mundury, 
dokumenty, części

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, 

wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl

SPrZEDAm 
mydła włoskie 

Nesti Dante, 
250 gram, 

różne zapachy, 
duży wybór, 

tel. 660 731 138

fb.com/gst24.pl

Codziennie 
nowe informacje
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Mimo że sezon 2016/2017 
dawno za nami, KPS awan-
sował na 2. miejsce w tabeli 
końcowej IV ligi, bowiem 
Wierzyca Pelplin dostała 
walkower w meczu z Cen-
trum Pelplin, dzięki czemu 
przed ten drugi zespół wsko-
czył zespół ze Starogardu. 

Drugie miejsce nie jest 
co prawda premiowane 
awansem do III ligi, jednak 
wszystko wskazuje na to, 
że KPS właśnie tam zagra 
w przyszłym sezonie. Klub 
jest blisko porozumienia 

z KS-em Chwaszczyno, który 
ogłosił wcześniej, że rezy-
gnuje z występów w III lidze 
– prezes klubu, Roman Wal-
der wycofał się ze sponsoro-
wania klubu.

Na jego miejsce, co oczy-
wiste, znaleźli się chętni. 
KP Starogard oficjalnie po-
twierdził, że chce dokonać 
fuzji z drużyną z Chwaszczy-
na, dzięki czemu biało-zielo-
no-biali będą mogli zagrać 
w III lidze na prawach licen-
cji rozwiązującego się klu-
bu. A tam na starogardzian 

będą już czekały uznane ze-
społy – m.in. Bałtyk Gdynia, 
Kotwica Kołobrzeg, czy Ela-
na Toruń.

Nowym trenerem KPS zo-
stał Robert Bednarek – mło-
dy, zaledwie 38-letni trener, 
który jako piłkarz występo-
wał m.in. w Amice Wronki, 
Koronie Kielce i Arce Gdynia. 
Ostatnio prowadził Unię So-
lec Kujawski.

Chociaż wciąż nie jest prze-
sądzone, w jakiej lidze zagra 
KPS, drużyna przygotowuje 
się do nowych rozgrywek. 

Najpierw starogardzianie 
zremisowali 1-1 z juniora-
mi Lechii Gdańsk, później 
pojechali do Świecia, gdzie 
pokonali trzecioligową Wdę 
3-1. Rosnącą formę pod-
opieczni Roberta Bednarka 
potwierdzili w meczu ze 
Startem Warlubie, który wy-
grali aż 4-0. Passę sparingo-
wych wygranych przerwała 
porażka 1-3 z Chemikiem 
Bydgoszcz. W piątek KPS 
zagra na stadionie im. Kazi-
mierza Deyny z trzecioligo-
wym Bałtykiem Gdynia. KG

III liga w Starogardzie?
PIŁKA NoŻNA | Wygląda na to, żE zE kłopoty zEspołU ks chWaszczyno MożE „Wy-
korzystać” kp starogard.  biało-ziElono-biali Mają szansę zagrać W iii lidzE.
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Po tym jak kontakty podpi-
sali Przemysław Szymański, 
Szymon Rduch, Filip Pruefer 
i Maciej Poznański, a kapi-
tan zespołu, Marcin Flieger 
przedłużył kontrakt, działa-
cze starogardzkiego klubu 
przeprowadzili kolejne ru-
chy w kierunku kompleto-
wania kadry zespołu.

Nowym graczem Polphar-
my został Ameen Tanksley, 
grający wcześniej na pozio-
mie uniwersyteckim, a także 
w amerykańskiej drużynie 
Rio Grande Valley Vipers. Tre-
ner koszykarzy z Starogar-
du, Milija Bogicevic otwarcie 
mówi, że widzi w 25-letnim 
Amerykanie lidera swojej 
drużyny. - Uważam, że po-
trafię grać twardo i skutecz-
nie w ofensywie. Na pewno 
pomogę Polpharmie w wal-
ce o jak najwyższe cele. - po-
wiedział zawodnik.

Wzmocnienia „Kociewskich 
Diabłów” nie skończyły się 
na Tanksleyu – do Polphar-
my doszło jeszcze trzech za-
wodników. Pierwszy z nich 
to Daniel Gołębiowski – 19-
latek, który poprzedni sezon 

spędził na drugoligowych 
parkietach w zespole SMS 
PZKosz Władysławowo. Do 
drużyny dołączył też rodak 
trenera, Andrija Bojić. Serb-
ski podkoszowy poprzedni 
sezon spędził w węgierskim 
Jaszberenyi. - Co prawda 
nie ma zbyt bogatego do-
świadczenia, jeżeli chodzi 
o grę w klubach zagranicz-
nych, ale fachowcy doce-
niają jego wielki potencjał 
– powiedział o Bojiciu trener 
Polpharmy, Milija Bogice-
vic. Najnowszym nabytkiem 
starogardzian jest Milan Mi-
lovanovic – serbski zawod-
nik, którego siłą ma być gra 
w defensywie. 

Łącznie już jedenastu za-
wodników dołączyło do 
składu „Kociewskich Dia-
błów” i wygląda na to, że 
kończy się proces komple-
towania drużyny. Póki co 
do początku sezonu jeszcze 
daleko – rozgrywki ligowe 
zaczną się 30.września. Po-
lpharma wcześniej weźmie 
udział w towarzyskim tur-
nieju Tyskie Cup.

KG

trener namaścił lidera
KoSZyKÓWKA | polpharMa W dalszyM ciągU 
przygotoWUjE się do noWEgo sEzonU polskiEj 
ligi koszykóWki. szkolEnioWiEc drUżyny zdra-
dził, W kiM pokłada najWiększE nadziEjE.
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W najbliższą sobotę w Kokoszkowach odbędzie się 
Niko footvolley Cup Starogard Gdański 2017, czyli 
ogólnopolski turniej w siatkówkę nożną.

Kokoszkowy odwiedzą najlepsi zawodnicy yej wido-
wiskowej dyscypliny polegającej na przebijaniu nogami 
i głową piłki przez siatkę. Pokaz piłkarskiej techniki dadzą 
medaliści mistrzostw Polski, w tym zeszłoroczny mistrz – 
pochodzący z Brazylii Ismiley Maia, a także inni czołowi 
zawodnicy popularnej „siatkonogi” Honorowy patronat 
nad imprezą objął prezydent Starogardu Gdańskiego, 
Janusz Stankowiak. Impreza zacznie się o 10:00, wstęp 
jest bezpłatny. KG

Na plaży ośrodka Tury-
stycznego-Wypoczynko-
wego Borówno Wielkie 
w Skarszewach odbył 
się pierwszy w tym roku 
turniej z cyklu Beach Ball 
Borówno Cup 2017. 

Na turnieju z pewnością 
dopisała frekwencja, rów-
nież pogoda tego dnia 
dopisała w zmaganiach 
siatkarzy na piasku. Pobito 
nowy rekord – rywalizowa-
ło bowiem aż 16 par. Dwu-
osobowe drużyny zostały 
rozdzielone do czterech 
grup, później rozegrano 
ćwierćfinały, które wyło-
niły cztery najlepsze pary. 
W półfinale para Maciej 
Kaszowicz/Bartosz Krajnik 
pokonała parę Bartłomiej 

Więckiewicz/Bartosz Sob-
styl (2:1), a także para Mi-
chał Pielak/Krzysztof Du-
sowski okazała się lepsza 
od duetu Krystian Brejski/
Oskar Kleinschmidt (2:0). 

W finale po dwóch 
partiach był remis 1:1 
i potrzebny był trzeci set. 
Lepszy okazał się duet 
Maciej Kaszowicz i Bartosz 
Krajnik, który wygrał całe 
zawody. Mecz o trzecie 
miejsce był trochę mniej 
wyrównany – 2:0 wygrała 
para Krystian Brejski/Oskar 
Kleinschmidt.

Drugi turniej tego cyklu 
odbędzie się 13. sierpnia 
na plaży w Borównie Wiel-
kim. KG

zmierzyli się na plaży

Zagrają najlepsi w polsce


