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Przeniesie tranzyt 
poza miasto

Zmniejszy korki

Ułatwi funkcjonowanie PSSE

Zmniejszy zanieczyszczenia 
powietrza

Obwodnica jest 
niezbędna!



Zgłoś temat
wyślij Zdjęcie

Centrum poszukuje osób, 
które mają stabilną sytu-
ację życiową, zawodową 
i mieszkaniową. - Rodziny 
zastępcze mogą liczyć na 
różne formy pomocy ze 
strony PCPR, m.in. wsparcie 
specjalistów, jak pedagog, 
psycholog, czy prawnik, 
a także udział w bezpłat-
nych szkoleniach - podkre-
śla Bartosz Szadokierski, 
dyrektor PCPR. - Dla rodzin 
zastępczych przewidziane 
jest ustawowe comiesięcz-
ne świadczenie na pokrycie 
kosztów utrzymania dziec-
ka.
Rodziną zastępczą mogą 
zostać małżeństwa lub oso-
by samotne, jeżeli spełniają 
następujące warunki, m.in.: 
dają rękojmię należytego 

wykonania zadań rodziny za-
stępczej, mają stałe miejsce 
zamieszkania na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, korzy-

stają z pełni praw cywilnych, 
nie są lub nie były pozba-
wione władzy rodzicielskiej, 
albo nie mają lub nie miały 

ograniczonych lub zawie-
szonych praw rodzicielskich, 
nie są chore w stopniu, któ-
ry uniemożliwiałby sprawo-
wanie opieki nad dzieckiem 
(co zostało stwierdzone za-
świadczeniem lekarskim), 
mają odpowiednie warunki 
mieszkaniowe i stałe źródło 
utrzymania, uzyskały pozy-
tywną opinię ośrodka pomo-
cy społecznej właściwego ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania.
Więcej szczegółowych infor-
macji zainteresowani mogą 
uzyskać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Starogardzie Gdańskim 
mieszczącym się przy ul. Pa-
derewskiego 11, tel. 58 56 
023 20.
(BG)
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Pomoc dla ofiar
AKCJA | SKARSZEWY pomogłY ofiARom nAWAłnicY, KtóRA miAłA miEjScE W nocY Z 
11 nA 12 SiERpniA. Do poSZKoDoWAnYch tRAfiłA m.in. żYWność i pAliWo.

AKCJA | poWiAtoWE cEntRum pomocY RoDZiniE W StARogARDZiE gDAńSKim  ZA-
chęcA oSobY, KtóRE KochAją DZiEci, AbY StWoRZYłY RoDZinę ZAStępcZą.

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

inwestycja w sZpitalu

sZkoły w pełnej 
gotowości

d-day hel 2017

krajobraZ 
po nawałnicy
Orgomne straty spowodowała 
nawałnica, która niedawno prze-
szła nad Pomorzem. Zniszczenia 
są gigantyczne. Główne znizcze-
nia to Pozrywane dachy, zerwa-
ne linie energetyczne, zniszczo-
ne budynki gospodarcze

Ośrodek  rehabilitacji kardio-
logicznej i ogród sensorycz-
ny powstanie w lęborskim 
szpitalu. W ramach inwestycji 
zostanie zakupiony sprzęt me-
dyczny i pojawi się telerehabi-
litacja.

Nawet 150 tys. widzów spo-
dziewają się w tym roku orga-
nizatorzy D-Day Hel. To jedyna 
rekonstrukcja w Polsce, która 
odbywa się na plaży.

Został już tylko tydzień wa-
kacji, w przyszły poniedziałek 
rozpoczyna się rok szkolny.W 
szkołach trwają ostatnie przy-
gotowania. Miasto przezna-
czyło na remonty w szkołach 
750 tysięcy złotych.
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Szukają rodzin zastępczych

  Wiesz o czymś 
ciekawym? A może jest sprawa, 
która Cię bulwersuje? Wyślij do 
nas maila – a zajmiemy się Twoją 
sprawą i opiszemy ją na łamach 
Expressu Powiatu Lęborskiego.

W naszej gazecie poruszamy 
sprawy, które bolą i bulwersują. 
Czekamy na Wasze zdjęcia i zgło-
szenia - wysyłajcie je na adres:

redakcja@expressy.pl

Skarszewy, a dokładnie 
strażacy z OSP Skarszewy, 
Stowarzyszenie Integracja 
na Plus, firma Honia oraz 
mieszkańcy  miejscowości,  
przekazali pomoc miesz-
kańcom Trzebunia, w gmi-

nie Dziemiany na Kaszu-
bach. Do tej miejscowości 
pojechały dwa szczelnie 
wypełnione samochody, 
oprócz artykułów spożyw-
czych przekazano także 
paliwo, które jest bardzo 

potrzebne do agregatów 
prądotwórczych i pił, któ-
rymi mieszkańcy usuwają 
powalone drzewa.
Z transportem do kaszub-
skiej miejscowości udali się 
m.in. burmistrz Jacek Pauli 

i jego zastępca Marcin Bycz-
kowski oraz skarszewscy 
strażacy. Dary od mieszkań-
ców Skarzewy stanowiły 
pierwszą większą pomoc, 
którą otrzymali mieszkańcy 
Trzebunia. (BG)
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Walczą o obwodnicę
INICJATYWA| - bRAK obWoDnicY SpRAWi, żE pARAliż KomuniKAcYjnY W StARogARDZiE gDAńSKim bęDZiE poStępoWAł A miESZ-
KAńcY bęDą niEuStAnniE ZAtRuWAni SpAlinAmi – tWiERDZą pRZEDStAWiciElE SpołEcZnEgo KomitEtu buDoWY obWoDnicY. 

ZDroWIE | już W połoWiE WRZEśniA ZoStAniE oDDAnE Do użYtKu cAłoDoboWE ląDoWi-
SKo pRZY KociEWSKim cEntRum ZDRoWiA. cEntRum tRAfiło tAKżE Do SiEci SZpitAli nfZ.

Przygotowano już pismo 
w tej sprawie, które trafi do 
Beaty Szydło, Prezesa Rady 
Ministrów. Bezpośrednim 
powodem stworzenia listu 
do przedstawicieli rządu jest 
Uchwała Rady Ministrów z lip-
ca bieżącego roku, która zmie-
niła „Program Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2030 
„. Po tych zmianach obwod-
nica Starogardu Gdańskie-
go w ciągu DK22 nie znala-
zła się na liście inwestycji. 
- Celem naszego komitetu 
jest dbanie o realizacji budo-
wy obwodnicy w taki spo-
sób, aby jej przebieg pomógł 

mieszkańcom. Po ostatnich 
doniesieniach i zapewnie-
niach o budowie drogi chcie-
liśmy nawet się rozwiązać. 
Wiadomość o wykreśleniu 
inwestycji była więc dla nas 
bardzo przykrym ciosem – 
tłumaczy Zenon Sobiecki, 
przedsiębiorca i przewod-
niczący Społecznego Komi-
tetu Budowy Obwodnicy. 
W dokumencie który trafi do 
przedstawicieli rządu pojawi-
ło się kilkanaście argumentów 
za budową obwodnicy. W roz-
mowie z „Expressem Powiatu 
Starogardzkiego” autorzy 
listu podkreślają, że decyzję 

o wykreśleniu starogardzkiej 
inwestycji można potrakto-
wać jako zerwanie pewnego 
rodzaju umowy z rządem. 
- Nasze lokalne samorządy 
zajęły się stworzeniem do-
kumentów niezbędnych 
do budowy obwodnicy 
a podczas wcześniejszych 
spotkań ze stroną rządową 
słyszeliśmy, że właśnie za 
takie działania dostaniemy 
dodatkowe punkty, które 
zadecydują o realizacji in-
westycji. Stworzenie takich 
dokumentów było kosztow-
ne i czasochłonne i, jak się 
okazało, wcale nie oznacza, 

że droga powstanie. W takiej 
sytuacji można odnieść wra-
żenie, że umowa ze strony 
rządu nie została dotrzymana 
– zaznacza Zenon Sobiecki. 
O konieczności budowy ob-
wodnicy świadczy także pa-
raliż komunikacyjny, który 
już teraz ma miejsce w Sta-
rogardzie. Chodzi konkretnie 
o „wąskie gardło” w centrum 
miejscowości, gdzie kierow-
cy muszą pokonać pięć rond 
i przejazd kolejowy, gdzie 
często przejeżdżają pociągi. 
Chociaż ten kluczowy frag-
ment drogi ma długość czte-
rech kilometrów, to jego po-
konanie może zająć nawet 30 
minut. Taka sytuacja  powo-
duje również ogromne korki. 
- Często podróżuję po całej 
Polsce i widziałem rozwią-
zania drogowe w innych 
miastach. Starogard Gdański 
jest w szczególnej sytuacji, 

bo ukształtowanie terenu, 
rzeka Wierzyca i linia kolejo-
wa nr 203 sprawiają, że nie 
ma faktycznej możliwości 
ominięcia centrum miasta. 
Kierowcy zmuszeni są więc 
przejechać przez miasto, co 
mocno zwiększa zanieczysz-
czenie powietrza. Co ważne, 
większość tego ruchu stano-
wi ruch tranzytowy a my nie 
powinniśmy dopuszczać do 
sytuacji, gdy kierowcy spo-
za regionu powodują utratę 
zdrowia lokalnych mieszkań-
ców – uważa przewodniczący 
starogardzkiego komitetu. 
Autorzy listu powołują się tak-
że na wysokie (i znaczne wyż-
sze niż większość innych mia-
stach, gdzie mogą pojawić się 
obwodnice) średnie dobowe 
natężenie ruchu drogowego. 
Wynosi ono19 708 pojazdów 
na dobę, a w okresie letnim 
(maj-wrzesień) wzrasta do 

35-37 tys. pojazdów na dobę. 
Przedstawiciele komitetu 
podkreślają, że właśnie ten 
element stanowi jeden z kry-
teriów wyboru obwodnicy. 
- W dokumencie zawarliśmy 
rzeczowe i konkretne argu-
menty za budową obwodni-
cy. Liczę na to, że trafią one 
do osób, które wykreśliły je 
z rządowych planów. Aktu-
alny paraliż komunikacyjny 
naszego miasta to nie jest 
przecież wina miasta ani lo-
kalnych samorządów – pod-
kreśla Zenon Sobiecki. 
Przedstawiciele Społecznego 
Komitetu Budowy Obwodnicy 
rozmawiali już o konieczności 
realizacji tej inwestycji pod-
czas spotkania w Starogardz-
kim Klubie Biznesu -Związku 
Pracodawców. Na spotkaniu 
odczytano również pismo 
skierowane do Beaty Szydło, 
Prezesa Rady Ministrów.

„Jestem dobrej myśli”
Zenon Sobiecki, 
przewodniczący Społecznego 
Komitetu Budowy Obwodnicy 

- W dokumencie zawarliśmy rzeczowe i konkretne argumenty za 
budową obwodnicy. Liczę na to, że trafią one do osób, które wy-
kreśliły je z rządowych planów. Aktualny paraliż komunikacyjny 
naszego miasta to nie jest przecież wina miasta ani lokalnych sa-
morządów.
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Lądowisko przy KCZ
Wartość inwestycji, wyno-
si prawie 1,2 mln zł. Odda-
nie do użytku zaplanowa-
no już na połowę września. 
Jak podkreślają przedstawicie-
le KCZ jednym z celów realiza-
cji tej inwestycji jest zapewnie-
nie bezpiecznego transportu 
lotniczego pacjentów ze sta-
nami zagrożenia życia wyma-
gających natychmiastowej 
pomocy medycznej,: inne cele 
to zwiększenie bezpieczeń-
stwa pacjentów transporto-
wanych z miejsca wypadków 
i zwiększenie bezpieczeństwa 
pracy zespołów ratowniczych. 
Centrum trafiło również na listę 
placówek zakwalifikowanych 
do sieci szpitali Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Starogardz-

ki Szpital spełnił wymagania 
wskazane przez Ministerstwo 
Zdrowia, stąd znalazł się na 
liście szpitali II stopnia. Dla Ko-
ciewskiego Centrum Zdrowia 
wejście w sieć szpitali – ustawy 
oficjalnie obowiązującej od 
października br. – jest gwaran-
cją uzyskania ryczałtowego fi-
nansowania szpitalnych świad-
czeń na kolejne cztery lata. 
Zyskają także mieszkańcy, od 
października będzie tam dzia-
łała Nocna Pomoc Lekarska. 
 – Rozwiązanie to z zasady 
powinno odciążyć SOR, który 
zajmować się będzie pacjen-
tami w stanach ciężkich. Tym 
samym można domniemać, iż 
czas oczekiwania w SOR powi-
nien ulec skróceniu. Dodatko-

wym plusem dla pacjenta jest 
to, że zarówno SOR, jak i nocna 
i świąteczna opieka zdrowot-
na znajdować się będą w tym 
samym budynku, na jednym 
piętrze. Tak więc w przypadku 
otrzymania zalecenia w SOR 
o skorzystaniu z nocnej opie-
ki, pacjent nie będzie musiał 
przemieszczać się po terenie 
miasta do innej placówki - pod-
kreśla Adam Magiełka, Prezes 
Zarządu KCZ. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia ogłosił również 
konkurs ofert na świadczenia 
medyczne, które nie znalazły 
się w sieci. Kociewskie Cen-
trum Zdrowia skorzystało z 
tej możliwości i przystąpiło do 
konkursu w zakresie całodo-
bowych świadczeń z zakresu 

okulistyki (do tej pory staro-
gardzki Oddział Okulistyczny 
działał tylko w trybie plano-
wym).  Wyniki zostaną ogło-
szone na  początku   września. 
(BG)

„To ostatni etap”Adam Magiełka
Prezes Zarządu 
Kociewskiego Centrum Zdrowia 

 - Budowa całodobowego lądowiska będzie ostatnim etapem dostoso-
wywania SOR do wymagań Ministerstwa Zdrowia. Fundamentalnym 
krokiem był rok 2011, kiedy to powiat starogardzki otrzymał dofinan-

sowanie  na kompleksowy remont oddziału. Wartość inwestycji sięgała 
blisko 5 mln zł, z czego prawie 3,1 mln to dofinansowanie zewnętrzne 
ze środków Unii Europejskiej. Kolejnym etapem podnoszenia jakości był 
rok 2015, kiedy to z dotacji celowej wojewody za ponad 480 tys. zł zosta-
ła zakupiona specjalistyczna karetka.



4 | facebook.com/gst24plWtorek, 29 sierpnia 2017

REKLAMA                                                                142/2017/RL

Powstaje hala sportowa
SKArSZEWY | pRZY ul. KościERSKiEj tRWA oD WioSnY  buDoWA hAli SpoRtoWEj, KtóRA mA ZAKońcZYć Się W połoWiE pRZYSZłE-
go RoKu. to piERWSZY tAKi obiEKt i jEDnA Z nAjWięKSZYch inWEStYcji miEjSKo-WiEjSKiEj gminY SKARSZEWY. 
Zadanie zostało wpisane 
w program rozwoju infra-
struktury sportowej, prowa-
dzony przez Urząd Marszał-
kowski. Inwestycję wsparło 
Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, które na budowę 
obiektu przyznało gminie 2 
mln złotych. 
- Hala stanowić ma bazę 
s p o r t o w o - r e k r e a c y j n ą 
dla uczniów, sportowców 
i wszystkich innych osób, 
które stawiają na aktywne 
spędzanie wolnego czasu. 
Ponadto będzie umożliwia-
ła realizację imprez kultural-
nych: występów kabaretów, 
zespołów muzycznych czy 
teatralnych - mówi Jacek 
Pauli, burmistrz Skarszew.
Sala sportowa w hali będzie 
miała pełnowymiarowe 
boiska do: siatkówki, ko-
szykówki, tenisa, zapasów, 
judo i gimnastyki, opcjo-
nalnie - po złożeniu try-
bun ruchomych - do piłki 
ręcznej. Wymiary boiska 
wynosić będą 24x44,4 m 
(po złożeniu wysuwanej 

części trybun). Dla widzów 
wpuszczanych na boisko, 
zapewnione zostanie połą-
czenie przez hol wejściowy 
z pozostałymi częściami 
usługowymi tj. siłownią, 
szatnią i toaletami. Ponadto 
będą: widownia stała i mo-
bilna, pomieszczenia szat-
ni zawodników, trenerów, 
toalety ogólnodostępne, 
antresola. Zaprojektowano 
widownię stałą na około 
280 miejsc siedzących oraz 
dodatkowo 248 miejsc sie-
dzących na trybunach su-
wanych zlokalizowanych po 
przeciwnej stronie boiska. 
W części środkowej widow-
ni będzie loża (w granicach 
20 miejsc). Zapewnione 
zostaną również możli-
wość transportu z zewnątrz 
dużych urządzeń spor-
towych i obsługa imprez 
widowiskowych (np. kon-
certy muzyczne, występy 
kabaretowe), z możliwością 
rozłożenia sceny o wymia-
rach 7x8 m, która może być 
stawiana w rożnych miej-

scach.
Na pomieszczenia usługo-
we złoży się m.in. pięć szat-
ni dla zawodników (2x16 
zawodników, 2x14 zawod-
ników z zapleczem dla osób 
niepełnosprawnych, 1x8 
zawodników). Natomiast 
zespoły sanitarne obejmą: 
natryski, przestrzeń do su-
szenia, umywalnie i WC. 
Magazyn sprzętu sporto-
wego będzie mieć łączną 
powierzchnię ok. 25 m kw. 
Pokój speakera zlokalizo-
wany zostanie na trybu-
nie z pełnym widokiem na 
boisko poprzez oszklenie 
ścian i otwierane okno.
Mieszkańcy interesują się 
także tym, jak będzie wy-
glądała część przeznaczona 
na fitness, która z pewno-
ścią będzie cieszyła się dużą 
popularnością. Część ta 
składać będzie się z: sal fit-
ness, siłowni, sauny fińskiej 
z wypoczywalnią oraz szat-
ni i toalet. Dwie sale fitness 
mają służyć do ćwiczeń 
gimnastyki zespołowej, 

będą z wejściem bezpo-
średnim z holu głównego, 
z opcją dostępu poza im-
prezami sportowymi. Prze-
widziano, że sale będą miały 
powierzchnię w granicach 
70-100 m kw. Wyposaże-
nie pojedynczej sali fitness 
to m.in.: drabinki gimna-
styczne podwójne, lustro 
posturograficzne, lustro 
naścienne, wsporniki drąż-
ka gimnastycznego i drążek 
drewniany. Siłownia ma słu-
żyć do rozgrzewki zawod-
ników i prowadzenia zajęć 
kondycyjnych, oczywiście 
także z opcją dostępu poza 
imprezami sportowymi. 
Powierzchnia sali wynie-
sie 250 m kw. W zależności 
od potrzeb, wyposażenie 
siłowni będzie zawierać 
m.in.: bieżnię treningową, 
rower treningowy, urzą-
dzenie do ćwiczeń eliptycz-
nych, symulator wioślarski, 
urządzenie ćwiczeń mięśni 
brzucha, multistacja (atlas), 
urządzenie ćwiczeń mięśni 
pleców.                             (SK)
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Wsparcie szkolnictwa zawodowego
StoWARZYSZEniE cEntRum DREWnA W cZARnEj WoDZiE pRZYłącZYło Się Do pRojEKtu „gDAńSK miAStEm ZAWoDoWcóW - poDniESiE-
niE jAKości EDuKAcji ZAWoDoWEj”. WSpólniE Z cEntRum RoZWoju tAlEntóW W gDAńSKu bęDZiE KooRDYnAtoREm WiZYt młoDZiEżY 
ZE SZKół objętYch WSpARciEm W WYbRAnYch ZAKłADAch pRoDuKcYjnYch, m.in. W StEico Sp. Z o.o. ZAKłAD W cZARnEj WoDZiE. 
„Gdańsk Miastem Zawodowców 

- podniesienie jakości edukacji 
zawodowej” to projekt dofinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu społecznego w ramach 
działania 3.3. Edukacja zawodowa, 
regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Celem projektu 
jest zwiększenie poziomu zatrud-
nialności absolwentów szkół. Czte-
roletni projekt administrowany 

jest przez CKZiU nr 1 w Gdańsku, 
a uczestniczy w nim Centrum Roz-
woju Talentów - pierwszy w Polsce 
ośrodek świadczący usługi z za-
kresu diagnostyki talentów. Pro-
jekt ma podnieść jakość kształce-
nia zawodowego oraz zwiększyć 
atrakcyjność i dostępność porad-
nictwa zawodowego w Gdańsku. 
W ramach projektu wsparciem 
objętych zostanie 2750 uczniów 
z kilkunastu szkół zawodowych, 

159 nauczycieli i 8 instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. 

26 lipca br. w Centrum Rozwoju 
Talentów w Gdańsku odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Centrum 
Rozwoju Talentów, Stowarzyszenia 
Centrum Drewna w Czarnej Wo-
dzie oraz firmy STEICO Sp. z o.o., 
podczas którego ustalono, że w ra-
mach projektu uczniowie (wraz 
z doradcami zawodowymi z Cen-
trum Rozwoju Talentów) odwiedzą 
wybrane firmy z powiatu staro-
gardzkiego. Wycieczki młodzieży 
do tych przedsiębiorstw rozpocz-

ną się we wrześniu br. 
Centrum prowadzi zajęcia warsz-

tatowe dla młodzieży w zakresie 
poznania zawodów i zapotrze-
bowania na zawód, poznawania 
swoich mocnych i słabych stron, 
sporządzania dokumentów apli-
kacyjnych, podejmowania decyzji, 
znalezienia własnej drogi zawo-
dowej, komunikacji i asertywno-
ści. W ramach doradztwa indy-
widualnego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych proponowany jest cykl spo-
tkań z uczniem i rodzicem, na który 

składa się pogłębiony wywiad do-
tyczący osoby badanej, wykonanie 
testów badających zainteresowa-
nia i umiejętności danego ucznia 
oraz omówienie uzyskanych wyni-
ków oraz przekazanie wskazówek 
do rozwoju i dalszego działania. 

- Ważnym działaniem warunku-
jącym świadomość zawodową 
uczniów są wizyty u pracodawców 
-  mówi kierownik Centrum Roz-
woju Talentów i konsultant powia-
towy ds. doradztwa zawodowego 
Kariona Chamier-Ciemińska. - Dla 
uczniów zawodowych szkół po-
nadgimnazjalnych zdobycie pracy 
w konkretnym zawodzie staje się 
podstawowym celem w planowa-
niu działań. Spotkania z pracodaw-
cami mają im to znacznie ułatwić. 
Ten bezpośredni kontakt z zawo-
dem i informacje pozyskane od 
przedstawicieli firm konkretyzują 
wiedzę młodzieży o zawodzie. Mło-
dzież dowiaduje się gdzie dostanie 
pracę w wybranym zawodzie, jak 
wygląda profil stanowiska pracy, 
jaka jest kultura organizacyjna 
i polityka socjalna firmy. Aby mło-
dzi ludzie mogli realizować swoje 
plany powinni te uwarunkowania 
dobrze poznać. 
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Praktyki realizowane były 
w następujących zakładach 
pracy: Portsmouth Conserva-
tive, Beneficial Foundation, 
Groundlings Theatre, Merali 
Pharmacy, Portsmouth Lib-
Dems, The Recycled Assets 
Company, IBD Partnershi, 
Game Over And Portsmouth 
Museum. 
Goście z Polski w rozmowie 
z uczniami oraz brytyjskimi 
pracodawcami mieli okazję 

zapoznać się ze specyfiką 
brytyjskiej kultury pracy oraz 
organizacji miejsc pracy. Waż-
nym elementem wizyta była 
kontrola realizacji programu 
„job shadowing” przez Błażeja 
Mroza, nauczyciela przedmio-
tów informatycznych. Nauczy-
ciel przekazał swoje doświad-
czenia związane z realizacją 
praktyk oraz sposób w jaki je 
wykorzysta w swojej pracy 
w Polsce. Wyjazd uczniów do 

Wielkiej Brytanii na praktyki 
zawodowe zosałofinansowy-
wany ze  środków Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego – Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER). Projekt jest skierowany 
do uczniów klas trzecich uczą-
cych się w zawodzie technik 
informatyk, którzy zgodnie 
z ramowym planem naucza-
nia w trzecim roku nauki reali-
zują praktyki zawodowe.  (BG)

Uczniowie w Portsmouth Bezpłatna mammografia
EDUKACJA | młoDZiEż Z ZESpołu SZKół EKonomicZnYch W 
StARogARDZiE gDAńSKim WYbRAłA Się  nA pRAKtYKi ZAWoDo-
WE Do poRtSmouth W WiElKiEj bRYtAnii.

ZDroWIE | mASZ 50-69 lAt? ZRobiłAś już mAmmogRAfię? jEśli 
niE, to nADARZA Się Ku tEmu oKAZjA. bEZpłAtnE bADAniA oD-
bęDą Się W StARogARDZiE gDAńSKim oRAZ ZblEWiE. 
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Mniej niż 40% uprawionych 
Polek zgłosiło się do tej 
pory na bezpłatne badanie 
mammograficzne w ramach 
Programu Profilaktyki Raka 
Piersi.
- Mimo iż mammografia to 
najskuteczniejsza metoda 
profilaktyki raka piersi, na-
dal mniej niż połowa kobiet 
poddała się bezpłatnemu 
badaniu w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka 
Piersi – mówi dr Małgorza-
ta Cymerman z LUX MED 
Diagnostyka. – Zachęcamy 
panie do profilaktyki związa-
nej z rakiem piersi, gdyż jest 

to najczęściej występujący 
nowotwór złośliwy wśród 
Polek.
Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich. Pozwala na rozpozna-
nie i wykrycie tzw. zmian 
bezobjawowych (guzków 
oraz innych nieprawidłowo-
ści w piersi) w bardzo wcze-
snym etapie rozwoju, wtedy, 
kiedy nie są one wyczuwal-
ne przez kobietę lub lekarza, 
co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia.
Bezpłatne badania mammo-
graficzne w mammobusie 
odbędą się:

Starogard Gdański – 4 wrze-
śnia przy Galerii Neptun, ul. 
Pomorska 7
Zblewo – 5 września na pla-
cu przy OSP, Plac 700-lecia
Badanie w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi 
jest bezpłatne, refundowane 
kobietom w wieku 50 – 69 
lat co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji Programu 
otrzymały odpowiednie pi-
semne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie le-
karskie.
(SP)



O szybko spadającym bez-
robociu mówią najnow-
sze dane Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. 
Zestawienie jest wyjątkowo 
optymistyczne dla powiatu 
starogardzkiego, bo właśnie 
w tym regionie stopa bezro-
bocia jest bardzo zbliżona 
do tej wojewódzkiej i na 
koniec czerwca br. wynosiła 
zaledwie 6,1 procenta (Po-

morskie - 5,9 proc.). Jesz-
cze bardziej optymistyczne 
dane są w związku ze spad-
kiem bezrobocia. W naszym 
powiecie oraz lęborskim 
i nowodworskim w ciągu 4 
lat spadało ono najszybciej. 
Powiat starogardzki stał się 
więc liderem, jeśli chodzi 
o spadek liczby osób pozo-
stających bez pracy
- Bardzo nas cieszą dane 

płynące z rynku pracy,  
a w szczególności te do-
tyczące naszego powiatu. 
Wysoki spadek bezrobo-
cia rejestrowanego, wzrost 
zatrudnienia i liczby pod-
miotów gospodarczych to 
informacje, które  pozwa-
lają z optymizmem patrzeć 
na społeczno-gospodarczą 
rzeczywistość naszego lo-
kalnego rynku pracy. W ta-

kich realiach  kreują 
się nowe wyzwania 
dla funkcji urzędu 
pracy. Rozszerzamy 
swoją ofertę skie-
rowaną do pracują-
cych. Planujemy ści-
ślej współpracować 
z ośrodkami pomocy 
społecznej w aktywi-
zacji osób biernych 
zawodowo. Postawi-
liśmy też na rozwój 
doradztwa zawodo-
wego w szkołach – 
komentuje Arkadiusz 
Banach, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu 
Pracy w Starogardzie 
Gdańskim.  (SP/GB)
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Spada bezrobocie Kociewie na Jarmarku
BIZNES | WłAśniE nA tEREniE poWiAtu StARogARDZKiEgo nAjSZYb-
ciEj SpADA bEZRobociE.

KULTUrA | ponAD 500 oSób WZięło uDZiAł W KociEWSKim KoRo-
WoDZiE, KtóRY pRZESZEDł poDcZAS jARmARKu śW. DominiKA.

REKLAMA                                                                141/2017/RL

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
po

w
ia

to
w

e 
w

 S
ta

ro
ga

rd
zi

e 
g

da
ńs

ki
m

W programie „Unikatów z 
Kociewia” były też występy 
artystyczne, konkursy, prze-
pyszne jedzenie. 
Starostwo Powiatowe w 
Starogardzie Gdańskim pro-
mowało Kociewie wspólnie 
z Lokalną Organizacją Tury-
styczną KOCIEWIE oraz Ogni-
skiem Pracy Pozaszkolnej. W 
tym roku po raz pierwszy 
imprezę poprzedził barwny 
korowód, w którym mógł 
wziąć udział każdy. 

Barwny przemarsz był okazją 
do wykazania kociewskiej 
spójności regionu, bogatej 
różnorodności artystycznej, 
a przede wszystkim integra-
cji społeczności lokalnej, co 
z kolei zachęciło turystów 
odwiedzających jarmark do 
zainteresowania się naszym 
regionem.
W ramach „Unikatów z Ko-
ciewia” miała miejsce sze-
roka prezentacja dorobku 
kulturalnego, artystycznego 

oraz promocja regionu. Przy-
gotowano występy zespo-
łów regionalnych, tanecz-
nych, muzycznych, pojawiły 
się również widowiskowe 
inscenizacje historyczne. 
W pawilonach odbyły się 
wystawy sztuki, rękodzieła, 
prezentacje średniowiecz-
ne, warsztaty ceramiczne, 
pokazy snycerskie, a także 
degustacje kuchni kociew-
skiej.
(SP)
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Grillowanie z atrakcjami
FoTorELACJA | KARolinA WYSocKA i AnnA WYSocKA, REpREZEntującE StARoStWo poWiAtoWE WYgRAłY SióDmą EDYcję WiEl-
KiEgo gRilloWAniA nA KociEWiu W cZARnEj WoDZiE. pRZEDStAWiAmY fotoRElAcję Z tEgo WiDoWiSKoWEgo WYDARZEniA.
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PSIAKI DO
A D o P C J I

Ludzka znieczulica nie zna granic. Przy-
padków psów porzuconych w lesie, na 
ulicy czy gdziekolwiek indziej jest wiele. 

Taki sam los miał właśnie Garet, którego 
znaleźliśmy w lesie. Do końca nie wiemy, 

jaka była jego historia, ale jesteśmy pewni, że miał ro-
dzinę, miał dom i był szczęśliwy. Schroniskowe kraty nie 
zastąpią mu nigdy prawdziwego domu, ale sprawią, że 
choć na chwilę poczuje się bezpieczny.

Salma to kolejna młoda, psia mama, któ-
ra trafiła do naszego schroniska ze swo-
imi psimi dziećmi. Została znaleziona na 

terenie naszej gminy, ale nie myślcie, że 
została przywiązana do jakiegoś drzewa.

Salma i jej szczeniaki musiały dosłownie walczyć o swoje 
życie. Gdyby nikt im nie pomógł, pewnie w końcu nie 
miałyby siły i po prostu się utopiły, tak, jak zapewne miał 
to w zamiarze ich właściciel.

Święta. To taki rodzinny i pełen szczęścia 
czas. Niestety w tym roku te świąteczne 
dni nie były dla Egara takie szczęśliwe. 

Jego życiowy kompan i najlepszy przyja-
ciel od tego czasu nie stąpa już po tej ziemi 

tuż obok niego. Rozdzieliła ich proza życia, nieuchronna 
kolej rzeczy dla każdego z nas. Egar stracił dach nad gło-
wą a razem z nim poczucie bezpieczeństwa. Nikt niezad-
ba o niego tak, jak dbał Pan.

Effi,Emily i Diuna oraz kilka innych psów 
były więzione w chlewiku, ze znikomym 
dostępem do światła. Świeża woda oraz 

codzienna porcja pożywienia to kolejne 
rzeczy, o których mogły tylko pomarzyć. 

Ciasna przestrzeń i brak ruchu, do jedzenia suchy bo-
chenek chleba, o który musiały walczyć. Człowiek – jego 
przyjazny dotyk, radość kiedy wraca do swoich przyja-
ciół z pracy, miłość i ochrona przed głodem.

Spoglądając na bramki prowadzące do 
domów na całym świecie dostrzegamy 
przeróżne kolorowe tabliczki. Najwięcej 

tam takich, na których w czasie produk-
cji wybito napis: „Uwaga - złypies”. Każdy z 

gości schroniska otrzymując taką do rąk bez wahania 
przywiesiłoby ją na boks Walkera. Dlaczego? Patrzałby 
na nich wilkiem i powodowałby w nich lęk. Oczywiście, 
tak było. Taki stan rzeczy uległ jednak zmianie.

GArET

SALMA

EGAr

EFFI

WALKEr

WKrÓTCE Do ADoPCJI. ZADZWoŃ JUŻ DZIŚ! 
CZEKAJĄ NA CIEBIE: 

HUBErT, WAFEL, LUKAS, HILDA,
DoMI, MoSIA,MArYSIA 

 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals 

Starogard Gdański
 

TEL. (58) 56 099 31 
www.schroniskostarogard.pl

Dożynki w Kleszczewie Kościerskim
ZBLEWo | miESZKAńcY gminY ZblEWo bęDą DZięKoWAć ZA tEgoRocZnE plonY. Do-
żYnKi gminno-pARAfiAlnE gminY oDbęDą Się 3 WRZEśniA W KlESZcZEWiE KościERSKim.
Uroczystą Mszę Świętą 
Dożynkową (w kościele 
p.w. Św Jana Chrzciciela  
zapowiedziano na godzi-
nię 14, godzinę później 
rozpocznie się Festyn 
Dożynkowy. Na terenie 
boiska w Kleszczewie Ko-
ścierskim wystąpi Gminna 
Orkiestra Dęta z Pinczyna, 
zespoły i wokaliści: Brza-
dy, Źródło, Kociewska Fa-
milija i Daria Gabig. Zapla-
nowano również koncert 
zespołu Czarna Nuta i za-
bawę z zespołem Second 
Heaven.
Atrakcją dożynek mają też 
być konkursy i zabawy dla 
najmłodszych. fo

t. 
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Bezpieczne skrzyżowanie
INWESTYCJA | ZAKońcZYłA Się pRZEbuDoWA niEbEZpiEcZnEgo SKRZYżoWAniA nA 
DRoDZE KRAjoWEj nR 22 W SucuminiE. 

SMĘToWo GrANICZNE | już po RAZ pią-
tY SmętoWo gRAnicZnE bYło goSpoDA-
RZEm Zlotu motocYKloWEgo „u cZApli”.

REKLAMA                                                     32/2017/RL
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W ramach Programu likwida-
cji miejsc niebezpiecznych 
została poszerzona droga 
krajowa. Powstały lewoskrę-
ty, skorygowane wloty dróg 
podporządkowanych, a do 
tego nowa pętla autobuso-
wa. 
W ramach prac droga krajowa 

została poszerzona, by wy-
dzielić bezpieczne lewoskręty 
na drogi podporządkowane. 
Wloty dróg gminnej i powia-
towej zostały skorygowane, 
ustawione symetrycznie, co 
znacznie poprawiło widocz-
ność na ich wlotach (zwłasz-
cza z drogi powiatowej). 

Dodatkowo wyposażono je 
w powierzchnie zabrukowa-
ne kostka granitową, w celu 
łatwiejszego przejazdu pojaz-
dom rolniczym, ciężarowym 
i autobusom komunikacji 
miejskiej. Na drodze krajowej 
wybudowano nowe zatoki 
wraz z chodnikami i wiatami, 

a na skrzyżowaniu wybudo-
wano nową pętlę autobu-
sową. Przesunięto również 
w inne miejsce parkingi.
Inwestorem przebudowy  
była Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 
1,38 mln zł.   (GDDKiA)

Motocyklowe atrakcje 
w Smętowie

Wydarzenie rozpoczęło się 
widowiskową paradą ulica-
mi miejscowości. Następ-
nym punktem programu 
było wielkie otwarcie, które-
go dokonali: wójt Anita Ga-
lant, wicestarosta Kazimierz 
Chyła, dyrektor GOKSiR Bar-
tłomiej Kozłowski i Krzysztof 
Czapiewski – inicjator zlotu. 

Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników liczne kon-
kursy z nagrodami i atrakcyj-
ny pokaz stuntu motocyklo-
wego. Nie zapomniano także 
o atrakcjach muzycznych, w 
Smętowie zagrały zespoły 
Banderola, Vermuth, gwiaz-
dą wieczoru była grupa Róże 
Europy.                                (BG)
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SUCUMIN | policjAnci ZE StA-
RogARDZKiEj DRogóWKi ZA-
tRZYmAli motocYKliStę, Któ-
RY poRuSZAł Się Z pRęDKością 
ponAD 200 Km/h.
Popełnione na drodze krajowej nr 22 wy-
kroczenie zarejestrował zamontowany 
w radiowozie wideorejestrator. Do zda-
rzenia doszło w miejscowości Sucumin. 
Patrolujący ten rejon funkcjonariusze 
zauważyli nadjeżdżający z przeciwka 
motocykl, którego kierowca poruszał 
się ze znaczną prędkością. Wideoreje-
strator wykazał prędkość 205 km/h na 

ograniczeniu do 70 km/h. Funkcjonariu-
sze natychmiast ruszyli za nim i zatrzy-
mali jednoślad do kontroli drogowej. 
Podczas rozmowy z 26-letnim cyklistą 
mundurowi wyczuli wyraźny zapach 
alkoholu. Badanie alkomatem wyka-
zało ponad pół promila alkoholu w 
organizmie. Policjanci udaremnili nie-
trzeźwemu kierowcy możliwość kon-

tynuowania dalszej jazdy. Motocykl, 
którym kierował mężczyzna został od-
holowany na parking strzeżony. Funk-
cjonariusze zatrzymali także uprawnie-
nia do kierowania. Za przekroczenie 
dozwolonej prędkości mieszkaniec 
Słupska został ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 500 zł oraz otrzymał 
10 punktów karnych.

113 miEjSc na maPiE Skakał po samochodzie
STAroGArD | oD pocZątKu WAKAcji gościE oRAZ miESZKAń-
cY poWiAtu StARogARDZKiEgo ZAZnAcZYli nA KRAjoWEj mA-
piE ZAgRożEń bEZpiEcZEńStWA 113 miEjSc.

STAroGArD | DYżuRnY StARogARDZKiEj KomEnDY otRZYmAł Zgło-
SZEniE o uSZKoDZEniu ZApARKoWAnEgo AutA. 

Wspomniana aplikacja od momentu jej 
uruchomienia cieszy się bardzo dużą popu-
larnością. Mieszkańcy aktywnie informują 
Policję o pojawiających się zagrożeniach. 
Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze 
mogą skutecznie zadziałać nawet w sytuacji 
gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie 
widać lub występuje co pewien czas.
Do najczęstszych nieprawidłowości wska-
zywanych przez gości, turystów oraz miesz-
kańców powiatu starogardzkiego w okresie 
tegorocznych wakacji można zaliczyć prze-
kraczanie dozwolonej prędkości oraz spo-
żywanie alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych. Zagrożenia te stanowiły blisko 85 
% wszystkich sygnałów otrzymanych przez 
miejscowych funkcjonariuszy. W dalszej 
kolejności internauci wskazywali miejsca 
grupowania się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją, dzikie wysypiska śmieci oraz 
miejsca, w których odbywają się nielegalne 
rajdy samochodowe lub dochodzi do aktów 
wandalizmu.Policjanci sprawdzają każdy 

z otrzymanych sygnałów. Weryfikacją tych 
zgłoszeń zajmują się mundurowi z referatu 
patrolowo-interwencyjnego, funkcjonariu-
sze z drogówki i dzielnicowi. Po potwierdze-
niu danego zgłoszenia policjanci obejmują 
wskazane miejsce nadzorem.

T r a g E d i a 
nad jEZiOrEm
LUBICHoWo | policjAnci Z lubichoWA 
WYłoWili Z jEZioRA 2 tonącE oSobY.
Dyżurny ze Starogardu Gdańskiego otrzymał zgłoszenie 
o dwóch osobach, które miały topić się w jeziorze Szteklin 
nieopodal Lubichowa. Na miejsce natychmiast udali się 
dwaj policjanci z pobliskiego posterunku. Funkcjonariu-
sze ustalili, że bezpośrednio przed zgłoszeniem 3 osoby 
w wieku od 18 do 20 lat zabrały stojącą na brzegu łódkę 
i wypłynęły nią na jezioro. W pewnym momencie łódka za-
częła nabierać wody i zatonęła. Jeden z mężczyzn dopły-
nął do brzegu i poinformował o zdarzeniu znajdujące się 
w pobliżu osoby, które zaalarmowały służby ratownicze. 
Gdy interweniujący w tej sprawie policjanci zauważyli 
w świetle latarki pływającą pod powierzchnią wody ko-
bietę, jeden z funkcjonariuszy natychmiast wskoczył do 
jeziora i przetransportował ją do brzegu przekazując do 
reanimacji swojemu koledze z patrolu. Po chwili, ten sam 
policjant na głębokości około 3 metrów zauważył cia-
ło mężczyzny. Funkcjonariusze podpłynęli w to miejsce 
rowerem wodnym i wyłowili z wody 18-letniego miesz-
kańca Starogardu Gdańskiego. Mimo natychmiastowej 
interwencji oraz przeprowadzonej reanimacji mężczyzna 
zmarł. Reanimowana kobieta odzyskała funkcje życiowe 
i została przetransportowana do szpitala. 

niETrZEźwy 
mOTOcykliSTa

Dyżurujący przy telefonie alar-
mowym policjant ustalił rysopisy 
sprawców oraz kierunek, w jakim się 
oddalili. Informacja o tym zdarzeniu 
natychmiast trafiła do wszystkich 
patroli w terenie. Już po kilkunastu 
minutach od zgłoszenia policjan-
ci patrolujący miasto zatrzymali 2 
mężczyzn, których rysopisy odpo-
wiadały wizerunkom podejrzanych. 
Funkcjonariusze ustalili, że auto 
uszkodził 26-letni mieszkaniec Ko-
ciewia. Mężczyzna po namowach 
swojego młodszego kolegi wspiął 
się na dach samochodu i podskaku-
jąc uszkodził karoserię. W tym cza-
sie drugi zatrzymany w tej sprawie 
mężczyzna nagrywał wszystko te-
lefonem i zamieścił na portalu spo-
łecznościowym.

Byłeś świadkiem zdarzenia?
czytelnicy@expressy.pl
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.
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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.
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ProWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPrZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

SPrZEDAM działkę ogrodniczą w Wej-
herowie z domem murowanym, z użyt-
kowym poddaszem, cena 60.000 zł do 
negocjacji, tel. 602 214 097 

SPrZEDAM domek murowany piętro-
wy na działce ogrodniczej, Wejherowo, 
60.000 zł, do negocjacji, tel. 602 214 097 

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

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

SPrZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

SPrZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 
157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

WYNAJMĘ

KUPIĘ
KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

JAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cena: 
179 zł, Tczew, tel. 735 001 684, sprzedam

SPrZEDAM przyczepy na sklep na kół-
kach i auta dukato i też mam lawety, tel. 
696 181 771

SPrZEDAM motocykl Junak RS 125 z ak-
cesoryjnym wydechem na kat. B, gwaran-
cja producenta, tel. 518 361 659

KUPIĘ

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDAM masażer marki Casada Maxi-
well, wiadomość na numer 691 290 547

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

PRACA
ZATrUDNIĘ brukarzy, Wejherowo, tel. 
602 447 203

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brut-
to, spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI
USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

ProFESJoNALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

PrASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIANo, słoma w balotach, 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu. Moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

SPrZEDAM pompe c.o grunfost 25-40 
nowa, 320 zł, tel. 230 080 230

SPrZEDAM meble kuchene, Fronty 
drewno dębowe, 11 + 6 szafek, nie znisz-
czone, tel. 695 230 080

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, odznacze-
nia, wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.
pl tel. 666 025 860 e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

SPrZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPrZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024



Rozgrywki III ligi postawiły 
przed podopiecznymi Rober-
ta Bednarka duże wymaga-
nia. Wygrane nie przychodzą 
już tak łatwo, jak w zeszłym 
sezonie, kiedy piłkarze ze 

Starogardu rywalizowali w IV 
lidze. W czterech meczach 
KPS ma na koncie 4 punkty.

Inaugurację sezonu biało-
zielono-biali mieli udaną – 

pokonali 1-0 Górnik Konin, 
odnosząc pierwsze, i jak na 
razie jedyne, zwycięstwo 
w obecnym sezonie. W dru-
giej kolejce KPS do przerwy 
remisował na wyjeździe 
z Wdą Świecie, ale po prze-
rwie gospodarze strzelili 
trzy gole, wobec czego dwa 
trafienia KPS-u nie dały mu 
nawet jednego punktu. 
W trzeciej rundzie spotkań 
biało-zielono-biali stracili 
bramkę w 85. minucie i prze-
grali u siebie 0-1 z Centrą 
Ostrów Wielkopolski.

Po dwóch przegranych KPS 
nieco się zrehabilitował 
i zdobył punkt w meczu 
z Wierzycą w Pelplinie, jed-

nak na pewno piłkarze ze 
Starogardu nie są zadowo-
leni z remisu – po 13 minu-
tach prowadzili bowiem 2-0. 
Do 65. minuty goście wciąż 
zachowywali czyste konto, 
jednak po 7 minutach było 
2-2. Do końca meczu nie 
padły już gole i oba zespoły 
podzieliły sie punktami.

W weekend KPS będzie chciał 
wrócić na ścieżkę zwycięstw, 
jednak nie będzie to łatwe 
– do Starogardu przyjadą 
rezerwy Pogoni Szczecin. 
Początek meczu w sobotę 
o 17:00. Tydzień później KPS 
zagra u siebie z Unią Solec 
Kujawski.
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Polacy lepsi od Borussii
PIŁKA NoŻNA | oDbYł Się V mięDZYnARoDoWY tuRniEj polphARmA DEYnA junioR cup. ZAgRAłY m.in. boRuSSiA DoRtmunD i mAn-
chEStER citY, AlE to niE onE WYgRAłY RYWAliZAcję.

PIŁKA NoŻNA | ZApoWiADAło Się, żE Kp StARogARD oDniESiE DRugą WYgRAną W SEZoniE, 
jEDnAK WiERZYcA pElplin WYDARłA biAło-ZiElono-biAłYm punKt W DERbAch KociEWiA.

LEKKoATLETYKA | cZtEREch ZAWoDniKóW llKS ZiEmi KociEWSKiEj SKóRcZ REpREZEnto-
WAło Klub nA miStRZoStWAch polSKi junioRóW młoDSZYch W WARSZAWiE. W SWoich 
nAjWAżniEjSZYch StARtAch cAłA cZWóRKA SpiSAłA Się ZnAKomiciE. 

KoSZYKÓWKA | Z noWYm logiEm, no-
WYm tREnEREm i oDnoWioną DRużYną 
polphARmA ZAgRA W oRgAniZoWAnYm W 
StARogARDZiE tYSKiE cup.

Zawody poświęcone pa-
mięci jednego z najlepszych 
polskich piłkarzy, Kazimie-
rza Deyny, jak zwykle cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem, a obsada była na 
najwyższym europejskim 
poziomie. Na stadionie jego 
imienia rywalizowały klu-
by, w których słynny „Kaka” 
ze Starogardu występował, 
czyli Legia Warszawa i Man-
chester City, a także m.in. 
Borussia Dortmund, Feyeno-
ord Rotterdam, czy Sheffield 
United, oraz inne silne kluby 
z łącznie aż 11 państw. 

W sumie zagrały aż 32 klu-
by, ale to polskie drużyny 
okazały się najlepsze w 
tegorocznej edycji turnie-
ju. Zmagania w kategorii 
U-8 (ośmioletni piłkarze 
oraz młodsi) wygrał Śląsk 
Wrocław, a w kategorii U-9 
najlepszy był Lech Poznań. 
Najlepszym zawodnikiem 
w młodszej kategorii uzna-
no zawodnika Manchesteru 
City, a w starszej – gracza Bo-
russii Dortmund. Najlepszy 
zespół drużyny gospodarzy 
– Beniaminek 03 – zajął wy-
sokie, 8. miejsce fo
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Wygrana wymknęła się z rąk

Sukcesy na mistrzostwach!

Sprawdzą się 
na Tyskie Cup

Kociewskie Diabły w po-
niedziałkowy poranek roz-
poczęła przygotowania do 
nowego sezonu Polskiej 

Ligi Koszykówki. Trener Mi-
lija Bogicevic zgromadził na 
nim pełną grupę dwunastu 
zawodników.

Pierwszym sprawdzianem 
przed nowym sezonem Pol-
skiej Ligi Koszykówki będzie 
Tyskie Cup, który odbędzie 
się 15. września w Starogar-
dzie. W hali sportowej im. 
Andrzeja Grubby pojawią się 
także King Szczecin, Asseco 
Gdynia, oraz GTK Gliwice.

Na początek (piątek 17:00) 
zagrają King Szczecin i  As-
seco Gdynia, o 19:30 do gry 
wkroczą gospodarze – Po-
lpharma zmierzy się z druży-

ną z Gliwic. W sobotę odbędą 
się mecz o 3. miejsce (16:00) 
oraz finał (19:30). Bilet na je-
den dzień meczowy kosztuje 
10 zł.

Początek rozgrywek PLK za-
planowany jest na 30. wrze-
śnia, ale Kociewskie Diabły 
pierwsze spotkanie rozegra-
ją dopiero 4. października. 
Podopieczni Miliji Bogicevi-
ca wyjadą do Szczecina na 
mecz z tamtejszym Kingiem.

Kadra Polpharmy na  nowy sezon: Joe Thomasson, 
Andrija Bojić, Ameen Tanksley, Daniel Gołębiowski, Filip 
Pruefer, Marcin Flieger, Przemysław Szymański, Milan 
Milovanović, Maciej Poznański, Szymon Rduch, Jakub 
Schenk, Thomas Davis.Mistrzostwa, które odbyły się 

w dniach 4-8 sierpnia były nie-
zwykle udane dla młodych lek-
koatletów.

Rewelacyjny bieg Moniki Du-
bielli na 3000 m dał jej brąz, a 
wynik 10.00.62 jest najlepszym 
w historii klubu. Poprzedni re-
kord należał do Natalii Dzien-
niak 10.15.45. Obie zawodnicz-
ki są z Lubichowa, gdzie trenują 
z Grażyną Czapiewską.
 
Kolejny rekord klubu podczas 
mistrzostw ustanowił Oskar 
Klein w biegu eliminacyjnym 

na 800 m uzyskał czas 1.56.26 
kwalifikując się do biegu fina-
łowego. Ostatecznie w finale 
Oskar uplasował się na 7. miej-
scu.

Aleksander Mania również 
nie miał problemów z zakwa-
lifikowaniem się do czołowej 
dwunastki tyczkarzy w Polsce. 
W finałowej rywalizacji Mania 
uzyskał rekord życiowy 3.80 m, 
co dało mu również 7. miejsce.

Olga Wrzałkowska w rzucie 
młotem zajęła trzynastą lokatę 
z wynikiem 44,53 m.
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