
express
powiatu StaRoGaRDZKiEGo

Środa, 27 września 2017 r.              
Nr 9 (16) NAKŁAD 10 000 EGZ.

OGŁOSZENIA
expressy.plPolub nas!

ST
R.

 1
4

pokrzywdzonym przestępstwem
W Starogardzie Gdańskim powstało specjalistyczne Centrum Pomocy 
Dzieciom. Ta nowoczesna placówka prowadzona przez fundację Daje-
my Dzieciom Siłę będzie oferowała bezpłatnąpomoc psychologiczną, 

prawną oraz medyczną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem 
i ich rodzinom. Centrum funkcjonuje w oparciu o najskuteczniejszy, 

interdyscyplinarny model pomocy.

Pomogą dzieciom
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WszystKo PrzEczytasz na:

Węzeł 
przesiadkoWy

Na co chcesz Wydać 
te pieNiądze?

d-day hel 2017

Żeglarski 
puchar kaszub
Żeglarskie XI Mistrzostwa 
Kartuz już za nami! Kartuscy że-
glarze osiągnęli w nich bardzo 
dobre wyniki.

Ta inwestycja odmieni okolice 
dworca PKP i poprawi komfort 
pasażerów. W Lęborku powsta-
nie Węzeł przesiadkowy.

Nawet 150 tys. widzów spodzie-
wają się w tym roku organizato-
rzy D-Day Hel. To jedyna rekon-
strukcja w Polsce, która odbywa 
się na plaży. Jej dwunasta edycja 
wystartowała w poniedziałek.

Na co wydałbyś 1 mln zł? A co, 
gdybyś do dyspozycji miał 1,5 
mln zł? Właśnie masz okazję 
zdecydować, na co tak duże 
kwoty będą przeznaczone 
w przyszłym roku.

W trakcie spotkania, któ-
re miało miejsce 20 wrze-
śnia  zaopiniowano zmiany 
w podziale limitów środków 
Funduszu Pracy na 2017 rok 
oraz zaopiniowano zmianę 
planu szkoleń grupowych 
na 2017 rok. Akradiusz 
Banach,  dyrektor Urzędu 
Pracy przedstawił kierunki 
działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Starogar-
dzie Gdańskim w pierw-
szym półroczu 2017 roku 
oraz poruszył bieżące spra-
wy związane z funkcjono-

waniem urzędu i sytuacją 
na rynku pracy.

W rozmowie z „Expressem 
Powiatu Starogardzkiego” 
szef PUP Starogard Gdański 
podkreśla, że 

sytuacja na regionalnym 
rynku pracy jest nadal bar-
dzo dobra. 

- Stopa bezrobocia dla 
powiatu obecnie wynosi 
6,1 %. W ostatnich czterech 
latach zanotowaliśmy naj-
wyższy spadek liczby zare-
jestrowanych osób bezro-
botnych w województwie. 

Na 2073 osoby zaktywi-
zowane w ubiegłym roku 
, 1229 to osoby poniżej 25 
roku życia, 499 to osoby 
po 50 roku życia i 738 osób 
długotrwale bezrobotnych 
– informuje Akadriusz Ba-
nach.- Przewidywane wy-
datki na aktywizację zawo-
dową w tym roku będące 
w dyspozycji naszego urzę-
du wyniosą ponad 15,6 mln 
zł i  to jest o blisko 400 tys. 
więcej niż w roku ubiegłym. 
Lawinowo wzrasta też ilość 
składanych oświadczeń 

dotyczących zatrudniania 
cudzoziemców. W I półro-
czu 2017 roku Powiatowy 
Urząd Pracy wydał praco-
dawcom 86 informacji Sta-
rosty nt. możliwości zaspo-
kojenia potrzeb kadrowych 
podmiotom zamierzającym 
zatrudnić cudzoziemca oraz 
zarejestrował 2351 oświad-
czeń o zamiarze powierze-
nia pracy cudzoziemcowi. 
Przypomnę, że w ubiegłym 
roku zarejestrowaliśmy 
1315 takich oświadczeń.

(GB)

Posiedzenie Rady 
Rynku Pracy
RELACJA | W siedzibie PoWiatoWego UrzędU Pracy W starogardziej gdańskim 
miało miejsce Posiedzenie PoWiatoWej rady rynkU Pracy.
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Warsztaty zostały prze-
prowadzone przez Sylwię 
Perzewską – specjalistę lecze-
nia uzależnień, na zlecenie 
Gdańskiego Centrum Profi-
laktyki Uzależnień w ramach 
realizowanej od 2004 r. kam-
panii „Kieruj bez procentów”.

Podczas spotkania skupiono 
się przede wszystkim na od-
powiedzialności, jaka wynika 
z bycia kierowcą oraz wpływu 
alkoholu, substancji psycho-
aktywnych i niektórych le-
karstw na organizm młodego 
człowieka. Skoncentrowano 
się także na obowiązku roz-
mowy i dostarczenia infor-
macji o konsekwencjach nie-
trzeźwej jazdy.

Szczególnie ważne, a czę-
sto lekceważone przez osoby 
młode jest to, że substancja 
psychoaktywna powoduje 

utratę bądź wyraźne ograni-
czenie możliwości kontroli 
zachowań, w wyniku czego 
często zdarzają się niekon-
trolowane zachowania ry-
zykowne. Także takie, które 
są bezpośrednio związane 
z kierowaniem pojazdami, 
a w konsekwencji są bardzo 
trudne do odwrócenia i zapo-
mnienia.

To właśnie odpowiednie 
przygotowanie młodzieży 
poprzez dostarczenie jej wie-
dzy o skutkach podejmowa-
nia ryzykownych zachowań, 
rozwinięcie ich umiejętności 
radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, przyczynia się do 
wyposażenia młodzież w nie-
zbędne kompetencje życio-
we, pozwalające na podej-
mowanie rozsądnych decyzji. 
(SP)

Warsztaty „Trzeźwa jazda”
PROFILAKTYKA | Warsztaty dla PedagogóW i PsychologóW PracUjących z młodzieżą  
„trzeźWa jazda” zorganizoWanoW W starostWie PoWiatoWym W starogardzie gdańskim.

fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 S
ta

ro
ga

rd
zi

e



3|metropolia.info/aktualności Środa, 27 września 2017

Otwarto Centrum 
Pomocy Dzieciom
INWESTYCJA | to miejsce, gdzie dzieci PokrzyWdzone PrzestęPstWem i ich ro-
dziny znajdą Pomoc Psychologiczną, PraWną oraz medyczną. W mieście Po-
Wstało sPecjalistyczne centrUm Pomocy dzieciom.

Stworzenie placówki to 
inicjatywa Fundacji Da-
jemy Dzieciom Siłę, która 
koncentrują się na ochro-
nie najmłodszych przed 
krzywdzeniem, a także na 
zminimalizowaniu konse-
kwencji, jakie niesie ze sobą 
doświadczenie przemocy. 
Pracownicy tej organizacji 
dużą uwagę przywiązują 
również do wspierania ro-
dziców – aby dzieci mogły 
od nich dostać jak najlep-
szą opiekę i wychowanie. 
Inwestycja w Starogardzie 
Gdańskim to część pro-
jektu jakim jest tworzenie 
centrów pomocy dzieciom 
w całym kraju. Honorowy 
patronat nad projektem ob-
jął Rzecznik Praw Dziecka, 
Marek Michalak. Do 2019 r. – 
we współpracy z The VELUX 
FOUNDATIONS – powsta-
ną cztery takie placówki 
w różnych częściach Polski. 
- Mamy wieloletnie do-
świadczenie w pomocy 
krzywdzonym dzieciom. 
Uruchamiając Centrum Po-
mocy Dzieciom w Starogar-
dzie Gdańskim bazujemy na 
naszych doświadczeniach 
prowadzenia podobnej pla-
cówki w Warszawie, a tak-
że na standardach modelu 
Barnahus wypracowanych 
przez Komisję Europej-
ską– tłumaczy dr Monika 
Sajkowska, prezeska Fun-
dacji Dajemy Dzieciom Siłę. 
Nowoczesna placówka 
oferuje pomoc psycholo-
giczną, prawną oraz me-
dyczną dzieciom pokrzyw-
dzonym przestępstwem 
i ich rodzinom. Centrum 
funkcjonuje w oparciu 
o najskuteczniejszy, interdy-
scyplinarny model pomocy 
dzieciom krzywdzonym. 
Przedstawiciele fundacji 
podkreślają, że skrzywdzone 
dziecko, które nie dostanie 

odpowiedniego wsparcia, 
ma trudności w odzyska-
niu poczucia własnej war-
tości i zaufania do ludzi. 
Dodatkowo – ze względu 
na uczestniczenie w proce-
durach karnych – narażone 
jest na wtórną wiktymizację. 
- Doświadczenia innych kra-
jów pokazują, że najlepszym 
modelem pomocy dzie-
ciom, które doświadczyły 
przemocy, wykorzystywa-
nia seksualnego lub innych 
poważnych przestępstw 
jest kompleksowe wspar-
cie w specjalistycznej pla-
cówce, gdzie pod jednym 
dachem dziecko i rodzina 
dostają pomoc psycholo-
giczną, medyczną i prawną 
– mówi Jens-Jorgen Peder-
sen z The VELUX FOUNDA-
TIONS, partnera współfi-
nansującego powstanie 
Centrum Pomocy Dzieciom 
w Starogardzie Gdańskim. 
Centrum zapewni najmłod-
szym wsparcie psycholo-
giczne, prawne i medyczne. 
Terapeuci pomogą dzieciom 
poradzić sobie z lękiem, 
złością i poczuciem winy. 
Centrum zagwarantuje im 
pomoc medyczną, udziela-
ną przez lekarzy znających 
specyfikę psychicznych i so-
matycznych konsekwencji 
krzywdzenia. W przyjaznym 
pokoju przesłuchań wypo-
sażonym w nowoczesne 
urządzenia rejestrujące 
dzieci opowiedzą sędzie-
mu, co je spotkało. Rów-
nież rodzice, których dzieci 
trafią do centrum, będą 
mieli możliwość skorzysta-
nia z konsultacji psycholo-
gicznych i prawnych, aby 
mogli lepiej je wspierać. 
Oferta pomocowa Centrum 
Pomocy Dzieciom Funda-
cji Dajemy Dzieciom Siłę 
w Starogardzie Gdańskim 
jest bezpłatna. (GB)
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Termin składania wniosków 
do starogardzkiego Budżetu 
Obywatelskiego 2018 minął 
o północy północy z 18 na 19 
września. Do tego terminu zgło-
szono łącznie 18 wniosków. 

Następnym etapem w pro-
cesie realizacji BO 2018 będzie 
weryfikacja wniosków, jeszcze 
później będzie miało miejsce 
losowanie numerów wnio-
sków. 

Głosowanie rozpocznie się 
13 października i potrwa do 29 
października.

Urzędnicy miejscy podkreśla-
ją, że każdy mieszkaniec mia-
sta, bez wychodzenia z domu, 
będzie miał możliwość oddania 
głosu na wybrany przez siebie 
projekt. Nie oznacza to jednak, 
że osoby, które nie korzystają 
z Internetu będą z głosowa-

nia wykluczone. Wzorem lat 
poprzednich, dla wszystkich 
mieszkańców stworzone zo-
staną punty do głosowania, 
tzw. „ruchome” urny, dostępne 
w miejscach i terminach okre-
ślonych w harmonogramie.

Budżet Obywatelski to część 
budżetu Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański przeznaczony 
do dyspozycji mieszkańców. 
Podobnie jak w latach po-
przednich, do wydania na 2018 
rok jest 940 tys. zł na projekty 
infrastrukturalne. W porówna-
niu z zeszłym rokiem, z uwagi 
na znaczenie, trwałość i zasięg 
projektów ogólnomiejskich 
zmieniła się wielkość puli środ-
ków przeznaczonych na ich re-
alizację. Z dotychczasowych 40 
tys. zł kwota wzrosła do 140 tys. 
zł. (BG)

18 wniosków do Budżetu Obywatelskiego
SAMORZĄD | dokładnie 18 WnioskóW trafiło do starogardzkiego bUdżetU obyWatelskiego 
2018. głosoWanie rozPocznie się 13 Października.

Do Starogardu przyjechała chińska delegacja 
z partnerskiego miasta Foshan

Z przedstawicielami Departamentu Spraw Zagra-
nicznych Miasta oraz Dyrektorem Działu Turystyki 
spotkał się prezydent miasta Janusz Stankowiak. 
Celem wizyty było odświeżenie kontaktów part-
nerskich obu miast. Spotkanie odbyło się w luźnej, 
przyjacielskiej atmosferze. Goście byli ciekawi, w ja-
kim kierunku Starogard się rozwija, jakie inwestycje 
prowadzi i gdzie widziałby ewentualną współpracę 
polsko-chińską. Przy okazji goście zobaczyli mu-
litemedialną prezentację, w której zaprezentowa-
no  walory przemysłowe, turystyczne i kulturalne  
naszego miasta, zwiedzili Rynek i Browar Kociewski. 
Chińscy goście odwiedzili też nowoczesny Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. 
Sporo uwagi poświęcili systemowi, który działa 
w tym zakresie w Polsce. Chętnie wymieniali uwagi 
na temat nowych technologii utylizacji śmieci, kwe-
stii dotyczących ekologii i ochrony środowiska oraz 
organizacji gospodarki odpadami. 
Na zakończenie spotkania goście z Chin zaprosili 
delegację władz miasta Starogardu Gdańskiego do 
odwiedzenia miasta Foshan. 

(BG)

Wizyta chińskich partnerów
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Tegoroczne wydarzenie 
miało miejsce w sobotę 16 
września  przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim.

Na stanowisku Kociewskie-
go Centrum Zdrowia wy-
konano ok. 350 pomiarów 
ciśnienia i cukru oraz ok. 
150 badań EKG. Niektórym 
pacjentom ze względu na 
niepokojące zapisy w EKG, 
wysokie wartości ciśnienia 
lub cukru zalecono wizytę 
u lekarza rodzinnego w celu 
wykonania dodatkowych 

badań diagnostycznych. 
Natomiast w ambulansie do 
poboru krwi zarejestrowało 
się 17 osób, z czego 12 od-
dało krew dla potrzebują-
cych pacjentów.

Uzupełnieniem prozdro-
wotnej profilaktyki była spe-
cjalnie przygotowana oferta 
gastronomiczna. Młodzież 
z Technikum im. gen. J. Hal-
lera w Owidzu zachęcała do 
zdrowego odżywiania czę-
stując owocowymi koktajla-
mi, pieczywem, warzywnymi 
plackami i innymi zdrowymi 

potrawami. Uczniowie roz-
dawali również ulotki z pi-
ramidą zdrowego żywieniai 
aktywności fizycznej dla 
dzieci i młodzieży oraz doro-
słych opracowaną przez eks-
pertów Instytutu Żywności 
i Żywienia (IŻŻ), prowadzą-
cych  działalność w ramach 
Narodowego Centrum Edu-
kacji Żywieniowej (NCEŻ). 

Podczas akcji można było 
nauczyć się także zasad 
pierwszej pomocy przed-
medycznej, uzyskać indywi-
dualne porady antynikoty-

nowe i dietetyczne, a także 
skorzystać z masażu lecz-
niczego. Na najmłodszych 
uczestników czekały atrakcje 
przygotowane przez Ogni-
sko Pracy Pozaszkolnej oraz 
uczennice Zespołu Szkół Za-
wodowych w Starogardzie 
Gdańskim. Akcji towarzyszył 
rajd rowerowy o łącznej dłu-
gości 26 km. Z propozycji 
udziału w rajdzie skorzysta-
ło 60 rowerzystów, a  każdy 
z nich otrzymał pamiątkową 
koszulkę z napisem Dzień 
Serca. (SP)

Dzień Serca 
pełen atrakcji
RELACJA | UPoWszechnienie PodstaWoWej Wiedzy o schorzeniach serca i na-
czyń krWionośnych. to głóWny cel dnia serca, które co rokU organizoWane 
jest starogardzie gdańskim.
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Piotr Szturmowski to po-
seł na Sejm w latach 1922-
1935, polityk i działacz spo-
łeczny.  12 września 1939 
roku  został on aresztowany 
przez hitlerowwców, pod-
dany torturom i rozstrzela-
ny.

Święto patrona szkoły 
ucxczono  II marsz Pamięci 
(pierwszy odbył się w maju) 
śladami męczeńskiej śmier-
ci Piotra Szturmowskiego. 
Uczniowie klas I - VII i gim-
nazjum oraz nauczyciele 
i dyrekcja szkoły rozpo-
częli marsz z Tomaszewa 
- miejsca, gdzie wszystko 
się zaczęło. Przed domem 
rodzinnym patrona człon-
kowie Samorządu Szkolne-
go odczytali Jego życiorys, 
następnie wyruszono do 
Kobyla tą samą trasą, któ-
rą prawdopodobnie Piotr 
Szturmowski był wleczony 

Świętowano Dzień Patrona
SKARSZEWY | szkoła PodstaWoWa W Pogódkach odbchodziła dzień Patrona - Piotra sztUrmoWskiego.

przez hitlerowców na miej-
sce swojej śmierci. Podczas 
marszu, prawnuczka patro-
na szkoły -  Aleksandra Tu-
rek odczytała wspomnienia 

o ojcu napisane przez naj-
młodszą córkę. W kobylskim 
lesie uczniowie złożyli kwia-
ty na grobie i uczcili pamięć 
o pomordowanym. Nad bez-

pieczeństwem uczestników 
marszu czuwali strażacy Pań-
stwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz gimnazjaliści.

(SK)
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Uroczystego poświęcenia 
obiektu i pojazdu dokonał 
proboszcz parafii św. Kata-
rzyny w Klonówce, ksiądz dr 
Przemysław Piwowarczyk.
Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali: Zygmunt 
Tomczonek, Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Gdańsku, 
Wiesław Wrzesiński, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiato-

wego ZOSP RP w Starogar-
dzie Gd., Stanisław Połom, 
Wójt Gminy Starogard Gd., 
Marzena Gornowicz, Prezes 
OSP Klonówka oraz Jacek 
Olszewski, Przewodniczący 
Rady Gminy Starogard Gd.

- Jesteśmy przekonani, 
że nowa remiza będzie 
gromadziła w swoich mu-
rach coraz większą liczbę 
strażaków, a karty historii 

będą obfitować głównie 
w wydarzenia dobre dla Was 
i mieszkańców. Życzę Wam 
zatem zgodnego, mądrego 
gospodarowania obiektem. 
Remiza ma być miejscem 
integracji społecznej, prze-
znaczona w szczególności 
do walki z pożarami, klęska-
mi żywiołowymi i innymi 
miejscowymi zagrożenia-
mi. Jest to miejsce otwarte 

dla młodzieży i dorosłych, 
którzy pragną służyć spo-
łeczeństwu – zwrócił się do 
zebranych Wójt Stanisław 
Połom.

Po części oficjalnej była 
okazja do obejrzenia samo-
chodu Iveco Magirus oraz 
zwiedzenia pomieszczeń 
remizy. Na gości czekał tez 
strażacki poczęstunek. 

(UG)

POLUB NAS 
/GST24.PLOtwarcie remizy

INWESTYCJA | remiza W klonóWce została oddana do UżytkU. Władze gminy staro-
gard gdański  zakUPiły róWnież Wóz bojoWy i Przekazały go miejscoWym Pożarnikom.

Dofinansowanie na mo-
dernizację gminnej bazy 
sportowej ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki 
wyniosło aż 1,5 mln złotych. 

Zdobyte przez gminę środ-
ki finansowe mają posłużą 
do realizacji dwóch inwsty-
cji sportowych. 

Zaplanowano więc moder-
nizację stadionu w Zblewie, 
w tym m.in. budowę bieżni 
400 m, remont boiska tra-
wiastego, budowę systemu 
nawadniania boiska z elek-
tronicznym sterowaniem, 
remont szatni oraz budowę 
ogrodzenia stadionu.

- Druga inwestycja zosta-

nie zrealizowana w Borze-
chowie. Wybudujemy tam 
obiekt spełniający jednocze-
śnie dwie funkcje: sportową 
oraz społeczno-kulturalną. 
Oprócz szatni sportowych 
i wygodnego zaplecza dla 
naszych piłkarzy i sędziów, 
powstanie również, tak 
bardzo oczekiwana przez 
mieszkańców, świetlica 
wiejska wraz z zapleczem 
i nowoczesnym wyposaże-
niem – podkreślają urzędni-
cy gminni.

Realizacja obu inwestycji 
rozpocznie się już w 2018 
roku. 

(BG)

Sportowe inwestycje 
z dofinansowaniem
ZBLEWO | gmina otrzymała Wysokie dofinan-
soWanie ze środkóW  ministerstWa sPortU 
i tUrystyki. Pieniądze PozWolą na zrealizo-
Wanie dWóćh inWestycji sPortoWych.

Na terenie gminy Skarszewy trwa układanie płyt dro-
gowych, które ułatwią życie  mieszkańcom. 

W ostatnim czasie ułożono płyty drogowe w Demlinie, 
Bolesławowie, Jaroszewach i Koźminie, a obecnie prace 
trwają na ul. Osiedlowej w Godziszewie. 
To nie koniec tej gminnej inwestycji. Niedługo płyty 
zostaną ułożone na drogach w Skarszewach: na osiedlu 
Tczewskim, na ul. Chojnickiej, na ul. Leśnej i na ul. Klono-
wej oraz w Kamierowskich Piecach, w Mirowie i w Nowym 
Wiecu. (SK)

drogi zostały utwardzone
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Powołanie do życia no-
wego zawodu to jedna 
z inicjatyw firmy STEICO, 
które wcześniej w Powie-
cie Starogardzkim stwo-
rzyła m.in. nowoczesną 
szkołę zawodową i cen-
trum myśli konstrukcyj-
nej dla młodzieży. 

Uruchomiony w roku 
szkolnym 2017/2018 
nowy zawód - mechani-
k-operator maszyn do 
produkcji drzewnej to 
jednocześnie pierwszy 
tego typu zawód prze-
mysłowy w Polsce, dotąd 
nieobecny na liście zawo-
dów Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej, a niezwy-
kle potrzebny w dużych 
przedsiębiorstwach o za-
awansowanych techno-
logiach produkcyjnych. 

Zarządowi STEICO Sp. 
z o.o. zależy na wykształ-
ceniu młodych ludzi 
lokalnie. Posiadanie od-
powiedniego zawodu to 
bardzo dobra podstawa 
do dalszego rozwoju, 

na którym firmie także 
zależy, dlatego współ-
finansuje podejmowa-
ne przez pracowników 
studia wyższe. Bardzo 
ważnym aspektem jest 
świadomość, iż nie mu-
szą oni wyjeżdżać z Czar-
nej Wody, aby rozwijać 
się zawodowo. Zależy mu 
na tym, aby młodzi ludzie 
zostali i związali się z za-
kładałem w takim prze-
świadczeniu, że to wła-
śnie tu mają możliwość 
pracy, budowania swojej 
kariery zawodowej oraz 
budowania życia rodzin-
nego. 

STEICO chce tworzyć 
kadrę pracowników z Re-
gionu, która od samego 
początku jest przygoto-
wana do pracy w dużym 
i nowoczesnym zakładzie 
przemysłowym, a wszel-
kie inwestycje w eduka-
cję przyszłych kadr, zwią-
zane są ściśle z nowymi 
inwestycjami STEICO. 
(GB)

Ruszył nowy rok szkolny
EDUKACJA | kilkUdziesięciU UcznióW zesPołU szkół Ponadgimnazjalnych z czarnej Wody rozPoczęło rok szkolny W PierWszej 
klasie o ProfilU „ mechanik-oPerator maszyn do ProdUkcji drzeWnej”. klasę PoWołano Pod Patronatem firmy  steico sP. z o.o.
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Prace na Osiedlu Sikorskiego 
wykonuje  wyłoniona w prze-
targu lokalna spółka M-3 Bu-
downictwo Inżynieryjne.

W ramach projektu  wymie-
niono czterorurową kanałowa 
sieć na nowoczesną, dwuru-
rową sieć cieplną wykonaną 
z rur preizolowanych o długo-
ści ok. 1,5 km.  Nastąpiło rów-
nież zasilanie poszczególnych 
budynków bezpośrednio 
do węzłów ciepłowniczych, 
w których lokalnie przygo-
towywany będzie czynnik 
grzewczy dla centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej. Docelowo może to 
wyeliminować  rurociągi bie-
gnące wewnątrz budynków, 
inny pomysł to ich wymiana 
na nowe z zastosowaniem 
nowej izolacji cieplnej. 

Takie rozwiązanie spowo-
duje znaczne zmniejszenie 
strat cieplnych w stosunku 
do aktualnie funkcjonujące-
go systemu ciepłowniczego. 
Inny efekt prac to poprawie-
nie bezpieczeństwo dostaw 
ciepła. Inwestor podkreśla 
również, że ograniczenie 
emisji szkodliwych substancji 
pozytywnie wpłynie na stan 
środowiska naturalnego.

Ważna inwestycja na Osie-
dlu Sikorskiego była także in-
westycją kosztowną, wartość 
projektu wyniosła prawie 2 
miliony złotych. Spółce Gmin-
na Energetyka Cieplna w Skar-
szewach udało się jednak po-
zyskać w konkursie unijnym 
dofinansowanie prac w wy-
sokości około 816 tys. złotych. 
Środki te pochodzą z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

Infrastruktura wyjątkowo ekologiczna
INWESTYCJA | na osiedlU sikorskiego W skarszeWach PrzebUdoWano PraWie 1,5 km sieci ciePłoWniczej. efektem tej inWestycji dofinansoWa-
nej ze środkóW Ue jest znaczne ograniczenie strat PrzesyłoWych.

Ważna inwestycja na 
osiedlu sikorskiego 
była także inwe-
stycją kosztowną, 
wartość projektu 
wyniosła prawie 
2 miliony złotych. 
spółce gminna 
energetyka ciepl-
na w skarszewach 
udało się jednak 
pozyskać w konkur-
sie unijnym dofinan-
sowanie

Na zdjęciu, od lewej: KrzySztof KałduńSKi, zaStępca KierowNiKa działu  lVl, Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zSpp w czarNej wodzie, 
agata  NejmaN, refereNt dS. Kadrowo- płacowych w Steico i juStyNa poloK,  KierowNiK działu Kadr i płac w Steico.
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W uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego 
pod budowę hali widowisko-
wo-sportowej wzięli udział 
m.in.marszałkowie Krzysztof 
Trawicki i Ryszard Świlski, Ja-
cek Pauli, burmistrz Skarszew 
i Wiesław Hartuna, szef spółki 
Hartuna, która jest General-
nym Wykonawcą inwestycji. 
Budowa hali, która powsta-
je przyulicy Kościerskiej 
trwa od wiosny bieżące-
go roku, zakończenie prac 
zaplanowano na czerwiec 
przyszłego roku. Inwestycja 
została wpisana w program 
rozwoju infrastruktury spor-
towej, prowadzony przez 
Urząd Marszałkowski. Mini-
sterstwo Sportu Turystyki 
na budowę obiektu przy-
znało gminie 2 mln złotych. 
Sala sportowa w hali będzie 
miała pełnowymiarowe bo-
iska do: siatkówki, koszy-
kówki, tenisa, zapasów, judo 

i gimnastyki, a także opcjo-
nalnie (po złożeniu trybun ru-
chomych – do piłki ręcznej). 
W ramach prac powstanie 
także: widownia stała i mo-
bilna, pomieszczenia szatni 
zawodników, trenerów, toa-
lety ogólnodostępne, antre-
sola. Dla widzów wydarzeń 
sportowych i kulturalnych 
powstanie widownia stała na 
około 280 miejsc siedzących 
oraz dodatkowo 248 miejsc 
siedzących na trybunach su-
wanych zlokalizowanych po 
przeciwnej stronie boiska. 
- 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 umożliwiała 
realizację imprez kultural-
nych: występów kabaretów, 
zespołów muzycznych czy 
teatralnych – podkreśla Jacek 

Pauli, burmistrz Skarszew. 
Hala sportowo-widowiskowa 
będzie miała aż pięć szatni dla 
zawodników, zaplanowano 
także ogólnodostępną część 
dla mieszkańców – sala fit-
ness, siłownia, szatnia i toalety. 
Generalny Wykonawca inwe-
stycji w Skarszewach ma duże 
doświadczenie w realizacji 
sportowych obiektów. Skar-
szewska spółka Hartuna nie-
dawno zakończyła budowę 
wielofunkcyjnej hali sporto-
wej w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 2 dla Nie-
słyszących i Słabosłyszących 
w Wejherowie, w ubiegłym 
roku firma zmodernizowała 
jeden z gdańskich basenów. 
Spółka zrealizowała również 
(w systemie zaprojektuj i wy-
buduj) kompleks gimnazjum 
w Kosakowie, na który skła-
da się budynek dydaktyczny, 
sala sportowa oraz basen. 
(GB)

Sportowa inwestycja 
w Skarszewach
INWESTYCJA | to PierWszy taki obiekt W gminie. W skarszeWach WmUroWano kamień Węgielny Pod bUdoWę hali Wido-
WiskoWo-sPortoWej. WykonaWcą obiektU jest lokalna sPółka hartUna.

w uroczyStości wziął udział wieSław hartuNa, Szef SpółKi hartuNa (Na zdjęciu)
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W uroczystości z okazji 
jubileuszu firmy uczestni-
czyli główni akcjonariusze 
SANTO (nazwa handlowa 
spółki Chimpharm), przed-
stawiciele rządów Polski 
i Kazachstanu, lokalne wła-
dze, współpracownicy i part-
nerzy. Zakończenie budowy 
oddziału stałych form leków 
o wartości 13,5 mln USD jest 

ważną częścią projektu inwe-
stycyjnego realizowanego 
w zakładzie w Szymkencie. 
Łączna wartość inwestycji za-
planowanych do 2020 roku 
przekracza 108 mln USD. 
Dotychczas wydano kwotę 
70 mln USD. Dodatkowo, ok. 
40 mln zł wyniosła wartość 
przekazanych technologii, 
niezbędnych szkoleń i trans-

feru wiedzy.
Sprzyjający klimat inwe-

stycyjny i udział w zamówie-
niach publicznych pozwoliły 
Grupie Polpharma na reali-
zację największej inwestycji 
w historii branży farmaceu-
tycznej w Kazachstanie. Uru-
chomiono już nowy oddział 
do produkcji leków w am-
pułkach, produkcję roztwo-

Inwestycja w Kazachstanie
BIZNES | W szymkencie, na PołUdniU kazachstanU odbyło się Uroczyste 
otWarcie noWego oddziałU do WytWarzania stałych doUstnych form 
lekóW. to kolejny etaP ProgramU inWestycyjnego grUPy PolPgharma. 

rów do infuzji oraz dwie linie 
do produkcji antybiotyków 
w proszku. Zmodernizowano 
również magazyn produktów 
gotowych, centrum naukowo-
badawcze, laboratoria kontro-
li jakości i infrastrukturę oraz 
zbudowano nową kotłownię.

- SANTO przeszło przez lata 
imponującą drogę rozwoju 
- od małego zakładu wytwa-
rzającego lek santonin na 
bazie lokalnych ziół, do jed-
nej z wiodących firm farma-
ceutycznych w Kazachstanie, 
oferującej zaawansowane 
produkty w oparciu o no-
woczesne technologie. Cie-
szę się, że mogę być częścią 
tego sukcesu - jako inwestor, 
przedsiębiorca i przyjaciel Ka-
zachstanu - powiedział Jerzy 
Starak, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Polpharmy oraz 
członek Rady Inwestorów Za-
granicznych przy Prezydencie 
Kazachstanu

Obecnie SANTO wytwa-
rza co trzeci lek dostarczany 
do placówek służby zdrowia 
w Kazachstanie w ramach 
państwowego systemu bez-
płatnej pomocy medycznej. 
Zdolności produkcyjne firmy 
wynoszą 1,2 mld tabletek, 
kapsułek i granulek, 300 mln 
ampułek, 48 mln fiolek anty-
biotyków, 24 miliony butelek 
syropów, 6 milionów saszetek 
i opakowań płynów infuzyj-
nych rocznie.  

(PP)
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Wydarzenie zapowiedziano na 30 września. 
W sobotę 30 września 2017 roku zapraszamy dzieci i rodzi-
ców na Wspólne Czytanie - dla dzieci będzie to okazja do 
wysłuchania ciekawych historii, zabawy i wykonywania prac 
plastycznych, a dla dorosłych – do podzielenia się ulubiony-
mi książkami z dzieciństwa i spotkania z innymi rodzicami.
Akcja odbędzie się w sobotę 30 września o godzinie 12 w 
Wypożyczalnii i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży na 1. piętrze 
w budynku Biblioteki Głównej przy ulicy Paderewskiego. 
(BG)

wspólne czytanie w bibliotece
To propozycja dla dzieci, młodzież i dorosłych, których 
pasją jest czytanie. W starogardzkiej bibliotece odbę-
dzie się akcja Wspólne Czytanie.

POLUB NAS 
/GST24.PL
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Szkolenie miało miejsce 
w trakcie wrześniowego 
Walnego Zebrania Człon-
ków SKB-ZP. W programie 
takich spotkań znajduje 
się zazwyczaj prezentacja 
działań jednego z członków 
organizacji, tym razem wy-
padło na Gdańską Fundację 
Kształcenia Menedżer, która 
jest firmą szkoleniowo-do-

radczą specjalizującą się 
w szkoleniach i projektach 
rozwojowych dla kadry kie-
rowniczej oraz personelu 
średnich i dużych firm pol-
skich i międzynarodowych. 
- Zależało nam na przed-
stawieniu wartościowej 
i przydatnej dla członków 
wiedzy. Zrezygnowaliśmy 
więc z prezentacji naszej 

oferty i działalności, za-
miast tego w Starogardzie 
Gdańskim nasz wykładow-
ca Lucjan Śledź przedstawił 
prezentację na temat inwe-
stowania pod tytułem „Za-
nim wydasz, pomyśl”. We-
dług naszej oceny właśnie 
taka wiedza powinna się 
najbardziej przydać w pracy 
członków Starogardzkiego 

Klubu Biznesu – informu-
je Jolanta Szydłowska, Wi-
ceprezes Zarządu GFKM. 
Uczestnicy spotkania mo-
gli więc zdobyć praktyczną 
i konkretną wiedzę na temat 
procesu inwestycyjnego, 
sposobach planowania dzia-
łań inwestycyjnych, omó-
wiono również często spo-
tykane błędy inwestorów. 

Szkolenie na temat 
inwestowania
RELACJA | o sPosobach rozWażnego, skUtecznego i Przemyślanego inWestoWa-
nia rozmaWiano W starogardzkim klUbie biznesU – zWiązkU PracodaWcóW. szko-
lenie W tej sPraWie zorganizoWała gdańska fUndacja kształcenia menedżeróW. 

Ważnym elementem szko-
lenia było także omówienie 
mniej popularnych tematów 
związanych z inwestycjami, 
czyli na przykład obowiązków 
firmy po zakończeniu procesu 
inwestycyjnego. Szkolenio-
wiec podkreślał, że zakoń-
czenie danej inwestycji może 
oznaczać zarówno zwrot czę-
ści kosztów, jak i konieczność 
poniesienia dodatkowych 
nakładów. Jeśli inwestycja po-
legała na przykład na stworze-

niu linii produkcyjnej, to po jej 
zakończeniu inwestor może 
sprzedać maszyny i odzyskać 
część poniesionych kosztów, 
w przypadku gdy biznesmen 
stworzył żwirownię, to zakoń-
czenie jej działalności ozna-
cza konieczność poniesienia 
dodatkowych kosztów zwią-
zanych z uporządkowaniem 
terenu.  (GB)
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Szczegółowy zakres 
i plan miejskich inwestycji 
związanych z rewitalizacją 
środmieściamiasta i prze-
budową rynku przedstawił 
członkom SKB-ZP Prze-
mysławBiesek-Talewski , 
zastępca Prezydenta Sta-
rogardu Gdańskiego ds. 
techniczno-inwestycyjnych. 
Na początku spotkania 
omówiono projekt „Sta-
rogardzki Rynek od no-
wa-ochrona dziedzictwa 
kulturowego i podniesie-
nie jakości historycznej 
przestrzeni publicznej 
w Starogardzie Gdańskim”. 
- Złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie tego 
projektu w ramach RPO 
i rywalizowaliśmy z wie-
loma miejscowościami na 
Pomorzu, które często mają 
dużo cenniejsze od nas ob-
szary zabytkowe. Na razie 
nie otrzymaliśmy dofinan-
sowania, ale zdobyliśmy 
minimalną liczbę punktów, 

Miejskie inwestycje na spotkaniu w SKB 
RELACJA | na temat reWitalizacji śródmieścia starogardU gdańskiego i PrzebUdoWy rynkU 
rozmaWiano W starogardzkim klUbie biznesU-zWiązkU PracodaWcóW.

co pozwala liczyć na to, że 
gdy pojawią się oszczędności 
na innych zadaniach, to do-
finansowanie zostanie przy-
znana. Prace w ramach tego 
zadania już trwają – tłumaczy 
Przemysław Biesek-Talewski. 
Celem wspomnianego pro-
jektu jest przywrócenie 
starogardzkiemu Rynkowi 
historycznej funkcjispo-
łecznego centrum miasta 
i przestrzeni atrakcyjnej za-
równo dla mieszkańców, jak 
i turystów. W ramach prac 
przewidziano m.in. ograni-
czenie ruchu samochodowe-
go na Rynku, ograniczenie 
liczby miejsc parkingowych 

i zaznaczenie na w płytach 
chodnika Rynku, starej hi-
storycznej linii zabudowy. 
Kiedy uda się zakończyć pra-
ce?

- Naszym zamiarem jest 
przygotowanie Rynku do 
nowego sezonu letniego, 
mamy jednak świadomość, 
że tego terminu nie da się do-
trzymać. Powodem jest trud-
ność wykonywania takich 
prac w zabytkowej tkance 
miasta, obserwujemy także 
duże trudności na rynku bu-
dowlanym. W ostatnim cza-
sie brakuje bowiem firm bu-
dowlanych, według naszych 
informacji wiele podobnych 
inwestycji realizowanych 
jest z opóźnieniami – za-
znaczył zastępca Prezyden-
ta Starogardu Gdańskiego. 
Podczas spotkania w SKB-ZP 
rozmawiano także o projek-
cie Rewitalizacjiśródmieścia 
Starogardu Gdańskiego. W ra-
mach tej inwestycji zaplano-
wano m.in. budowę Spo-
łecznego Centrum Wsparcia 
Rodziny, przebudowę budyn-
ku przy Kościuszki 65 i mo-
dernizację wybranych budyn-
ków mieszkalnych w rejonie 
śródmieścia.

(GB)

celem wspomnia-
nego projektu jest 
przywrócenie sta-
rogardzkiemu ryn-
kowi historycznej 
funkcjispołecznego 
centrum miasta 
i przestrzeni atrak-
cyjnej zarówno dla 
mieszkańców, jak 
i turystów. 
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Od kilku ostatnich dni pro-
wadzącym modelarnię jest 
Ireneusz Maciąg, który do 
powiatu starogardzkiego 
przybył z okolic Lublina.

- Przygotowujemy tutaj 
nowe modele, opracowuje-
my dokumentację technicz-
ną, która jest wdrażana we 
wszystkich działach firmy. 
Później oczywiście spraw-
dzamy gotowy produkt 
i upewniamy się, czy odpo-
wiada on naszym normom – 
opowiada pan Ireneusz.

Pracownikami modelarni 
są konstruktorzy i modela-
rze. Stanowisko konstrukto-
ra pełni pani Sylwia Maciąg, 
która w Feniksie pracuje 1,5 
roku.

- Zajmuję się wykonywa-
niem dokumentacji techno-
logicznej, modeli 3D w pro-
gramie komputerowym oraz 
przygotowaniem progra-
mów na maszyny CNC – 
opowiada pani Sylwia.

Nasza rozmówczyni prze-
prowadziła się do Skarszew 
z okolic Lublina.

- Szukałam stabilnej i do-
brej pracy, gdzie mogę liczyć 
na rozwój i właśnie takie wa-
runki udało mi się znaleźć 
w Skarszewach – tłumaczy.

Imponującym stażem 
pracy może się natomiast 

pochwalić modelarz, pani 
Halina Bykowska, która w Fe-
niksie pracuje już 15 lat. 

- Jestem jednym z pierw-
szych pracowników zakładu 
– opowiada z dumą pani Ha-
lina.  - Do moich obowiązków 
należy tworzenie  wzorów 
i rysunków, które wprowa-
dzam później na produkcję.  
Tworzę także instrukcje, 
które pomagają w pracy pra-
cownikom szwalni. 

Wszyscy pracownicy mo-
delarni, z którymi rozmawia-
liśmy, podkreślają, że lubią 
swoją pracę.

- To ciekawa praca twórcza. 
Tworzymy modele mebli od 
podstaw, to wymaga kre-
atywności i dobrych pomy-
słów – tłumaczy Kazimierz 
Łącki, który jest modelarzem 
w Feniksie z dziesięcioletnim 
stażem pracy. 

Do obowiązków naszego 
rozmówcy należy projekto-
wanie i wykonywanie no-
wych wzorów mebli i ich 
prototypów. 

Załoga modelarni w Fe-
niksie ceni sobie także sta-
bilność i pewność zatrud-
nienia. W przypadku pana 
Bartłomieja Talarka właśnie 
to zadecydowało o wybo-
rze pracy w fabryce mebli 
w Skarszewach.

Serce Feniksa
BIZNES | to Właśnie tUtaj PojaWiają się Pomysły na noWe meble, a komPUteroWe Projekty nabierają kształtóW. Przedsta-
Wiamy PracoWnikóW modelarni skarszeWskiego ProdUcenta mebli – feniks. z PracoWnikami rozmaWiał rafał laskoWski.
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Na zdjęciu pracowNicy modelarNi w feNiKSie (od góry, od lewej): ireNeuSz maciąg, jaroSław literSKi,
michał zielińSKi, Bartłomiej talareK, Sylwia maciąg, Kazimierz łącKi, haliNa ByKowSKa.

- Kiedyś już pracowałem 
w branży meblowej ale prze-
niosłem się do firmy, która 
zajmowała się zupełnie czymś 
innym. Teraz wróciłem do 
dawnego zawodu bo cenię 
sobie stabilność zatrudnienia. 
To bardzo ważna zaleta – pod-
kreśla pan Bartłomiej, techno-
log szycia. 

Funkcję Głównego Tech-
nologa pełni pan Michał Zie-
liński. Pochodzi on z Wielko-
polski i pracował wcześniej 
w firmach produkujących 
meble w swoim rodzinnym 
regionie. Do powiatu staro-
gardzkiego przeniósł się dwa 
lata temu właśnie z powodu  
pracy w Feniksie.

- Moje obowiązki polegają 
na dbaniu o to, żeby poszcze-
gólne działy firmy stworzyły 
dany mebel zgodnie z zało-
żonymi wytycznymi. Opiekuję 
się projektem od etapu kon-
cepcji poprzez dokumenta-
cję aż do gotowego wyrobu. 
Zajmuję się także wycenami 
– tłumaczy Michał Zieliński.

Przez ręce Głównego Tech-
nologa przechodzi kilkadzie-
siąt modułów mebli rocznie.

- To fascynująca praca, która 
wymaga kreatywności i po-
mysłowości – podsumowuje 
pan Michał. 

(GB)

Takie rozwiązanie stało się 
możliwe dzięki podpisaniu 
porozumienia pomiędzy 
Wójtem – Stanisławem Sto-
sik, a Zastępcą Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku – insp. Robertem 
Sudenisem.

W uroczystości oficjalnego 
otwarcia pokoju przyjmowa-
nia interesantów Posterunku 
Policji w Lubichowie uczestni-
czył Wójt Gminy w Osiecznej 
– Stanisław Stosik, Komen-
dant Powiatowy Policji w Sta-
rogardzie Gdańskim – insp. 
Bogusław Ziemba, Kierownik 
Posterunku Policji w Lubicho-
wie – st. asp. Grzegorz Bur-
nicki oraz dzielnicowy tego 
rejonu st. asp. Daniel Horak. 
Od teraz, w każdy czwartek 
w godzinach od 10:00 do 
12:00 w przygotowanym do 
tego celu pomieszczeniu dy-

Lepszy kontakt z dzielnicowym
BEZPIECZEŃSTWO |  mieszkańcy gminy osieczna mają UłatWiony 
kontakt ze sWoim dzielnicoWym. teraz Policjant W każdy czWartek 
będzie dyżUroWał i PrzyjmoWał sWoich interesantóW W sPecjalnie 
PrzygotoWanym do tego celU PokojU, który znajdUje się W bUdynkU 
na zaPleczU UrzędU gminy W osiecznej. 

żurować będzie dzielnicowy 
lub zastępujący go policjant. 
Pokój przyjmowania intere-
santów mieści się na piętrze 
budynku usytuowanego 
na zapleczu Urzędu Gminy 
w Osiecznej. O jego powstanie 
zabiegał Wójt – Stanisław Sto-
sik, który zawarł porozumienie 
z Zastępcą Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku 
– insp. Robertem Sudenisem. 
Do tej pory mieszkańcy Osiecz-
nej i okolicznych miejscowości, 

aby osobiście spotkać się ze 
swoim dzielnicowym musieli 
niejednokrotnie pokonać odle-
głość około 20 km do Posterun-
ku Policji w Lubichowie. Teraz 
interesanci będą mogli spotkać 
się z policjantem przy okazji 
załatwiania spraw w urzędzie. 
W trakcie spotkania policjanci 
przekazali wójtowi tablicę z na-
pisem Policja, która zostanie 
umieszczona przed wejściem 
do budynku, gdzie dyżurować 
będą policjanci. (KPP)

To praktyczna weryfikacja 
tego, jak działa system powo-
ływania rezerw, bowiem Poli-
cja obok wojska jest drugą co 
do wielkości formacją dyspo-
nującą takimi siłami. Całość 
koordynował Główny Sztab 
Policji KGP.

Ćwiczenia zrealizowane zo-
stały zgodnie z zarządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów - Be-
aty Szydło. Odbyły się na te-
renie osiemdziesięciu dwóch 
jednostek policji szczebla 
powiatowego (miejskiego/re-
jonowego). Na ćwiczenia sta-
wiło się ponad 1550 osób, co 
stanowi 97 % wszystkich, któ-
rzy zostali powołani. To tzw. 
rezerwy osobowe. Rezerwiści 
posiadali nadane przydziały 
organizacyjno - mobilizacyj-
ne do służby w jednostkach 
zmilitaryzowanych Policji. 
Jest to kolejne powołanie, 
a Policja w zakresie liczby co-
rocznych powołań osób (re-
zerw osobowych) do odbycia 
ćwiczeń jest drugą, po Siłach 

Zbrojnych RP, formacją w kraju. 
Obserwatorami ćwiczeń, 
poza przedstawicielami Ko-
mendy Głównej Policji, byli 
przedstawiciele Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, Departamentu 
Strategii i Planowania Obron-
nego MON, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz przedstawi-
ciele terenowej administra-
cji publicznej i wojskowej. 
Głównymi założeniami ćwi-
czeń było praktyczne spraw-
dzenie przyjętych założeń 
i rozwiązań planistycznych 
związanych z powoływaniem 
osób (rezerw osobowych) 
do jednostek organizacyj-

nych Policji przewidzianych 
do militaryzacji, organizacji 
procesu szkolenia teoretycz-
nego oraz płynności prze-
pływu informacji pomiędzy 
komendami powiatowymi, 
miejskimi, rejonowymi a ko-
mendami wojewódzkimi i ko-
mendą stołeczną policji i dalej 
z Komendą Główną Policji. 
Źródłem finansowania ćwi-
czeń są środki Ministra Obro-
ny Narodowej przydzielone 
Komendantowi Głównemu 
Policji w ramach Programu 
pozamilitarnych przygoto-
wań obronnych działu ad-
ministracji rządowej sprawy 
wewnętrzne w latach 2017 – 
2026.  (KPP)

Policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach  egida-17
ĆWICZENIA | W PięciU jednostkach Policji na terenie WojeWództWa 
Pomorskiego odbyły się ćWiczenia Pod kryPtonimem egida-17.
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Wszak kaszubska nazwa Centrum zobowią-
zuje. Najpierw prezes Niecko podziękował 
Panu Bogu i przyrodzie, że akurat ta sobota 
stała się pogodną przerwą w pomorskim le-
cie deszczowców. Pogratulował odwiedza-
jącym imprezę trafnej decyzji, bo jesień to 
najlepszy czas, aby przygotować ogród do 
przezimowania i w perspektywie - wiosennej 
zielonej zabawy. Pewnie zaprosi też w przy-
szłym roku na kolorową Wiosnę w Ogrodzie. 

Goście imprezy zastanawiali się co dziś 
powinni zrobić w ogrodzie, aby im ten zie-
lony salon rozkwitał i piękniał przez cały rok 
i z roku na rok. Ułatwiało im to ponad stu wy-
stawców, wśród których prym wiedli fachow-
cy, którzy chętnie dzielili się swą wiedzą.

Klienci ochoczo korzystali z tej okazji, bo 
jak powiedział mi pan Zbigniew, woli kupić 
od wystawcy z Rënku, ponieważ po pierwsze 
nie jest on anonimowy, tylko ma na stoisku 
tabliczkę z informacją, gdzie swe ogrodnicze 
gospodarstwo prowadzi, po drugie wie jakie 
odmiany w naszym pomorskim sub klimacie 
będą dobrze rosły, natomiast rośliny kupowa-
ne w hipermarketach są wprawdzie tanie, ale 
często wkrótce nadają się tylko na śmietnik. 

CAŁY RëNK BYŁ WE WRZOSACh, 
WRZOŚCACh I hORTENSJACh...

Już na pierwszy rzut oka było widać barwy 
wrzosów - różowe, czerwonawe, lila, fiole-

ty i ogromne kwiaty hortensji. To hortensje 
bukietowe, naśladujące kiście wiosennych 
lilaków, kwitnące aż do mroźnych dni. Są to 
nowe odmiany - pachnące i barwne, o od-
porności na zimno, kwitnące na jednorocz-
nych pędach, które - jak informuje mój prze-
wodnik - pan Zbigniew, przycinamy wiosną, 
świetnie nadające się na tereny wysoczyzny 
kaszubskiej. 

Dalej szaleństwo wrzosów i wrzośców - cały 
festiwal kolorów i wzorów, wymarzona ozdo-
ba jesiennego ogrodu i nie tylko jego, bo 
upiększamy nimi tarasy i balkony, zastępując 
w skrzynkach i donicach kwiaty jednoroczne, 
które już przekwitły i pożółkły. 

Ostatnio bardzo modne zrobiły się też trawy 
– i słusznie, bo jak zobaczyliśmy, teraz kwitną, 
a ich pióropusze będą zdobić ogród całą zimę.  
Pan Zbigniew przypomina też, że należy 
kupić byliny, które uzupełnią wiosną rabaty 
kwiatów jednorocznych, czyli: okazałe rud-
bekie, pysznogłówki, rozwary, kolorowe je-
żówki i jak to tam się wszystko nazywa...

 
NIE TYLKO KRóLOWA ANGIELSKA 

WIE, JAKĄ ATRAKCJĄ OGRODU 
MOGĄ BYĆ TRAWNIKI

Chcąc się cieszyć zielonym dywanem od 
wiosny, powinniśmy skorzystać z porad spe-
cjalistów jaką trawę wybrać, aby pasowała 
do wyznaczonego miejsca w ogrodzie. Ale 

soczysta zieleń to tło dla barwnych kwiatów. 
Myśląc już o wiośnie, sadzimy rośliny cebu-
lowe: tulipany, narcyzy, czosnki, bogactwo 
cebulek oferowali wystawcy na Rënku. 

- Możemy posadzić też drzewa i krzewy 
ozdobne – zachwalał pan Zbigniew. Teraz 
najlepiej widzimy, jakie mają łodygi, formy 
koron, kolory liści i kwiatów. Pozwala to do-
brze wybrać i zaprojektować dla nich naj-
lepsze miejsce w ogrodzie. Mamy ułatwione 
zadanie - rośliny są ukorzenione w donicz-
kach, a my przenosimy je tylko na miejsce 
stałe. Niedługo – przed nadejściem chłodów 
przygotowujemy rośliny do przezimowania, 
usypując kopczyki i zakładając osłony prze-
ciwmrozowe. Z tak przygotowanymi i zabez-
pieczonymi roślinami z sukcesem wejdziemy 
w okres wiosenny. 

 
TROChę OWOCóW 

TEż SIę PRZYDA
 

- Jesień to najlepszy czas, aby uzupełnić część 
sadowniczą w naszym ogrodzie – radzi pan 
Zbigniew. - Teraz możemy kupić drzewka 
ukorzenione w doniczkach, ale wiadomego 
pochodzenia i korzystając z rad fachowych 
ogrodników. Trzeba rozsądnie zaplanować 
ilość drzewek, gatunków a nawet rozważyć 
ich nasadzenie według stron świata, tak, 
aby szybciej rosnące, np. śliwy, nie zasłoniły 
światłolubnych wiśni, brzoskwiń czy moreli. 

W małym ogrodzie planujemy niewiele drze-
wek, ale warto mieć te, które kolejno owocu-
ją w ciągu lata. Gdy sadzimy jabłonie, dobrze 
wybrać różne gatunki - bardzo wczesne, let-
nie i zimowe. W każdym ogrodzie można po-
sadzić brzoskwinię, morelę lub wiśnię, które 
w czasie kwitnienia są też jego ozdobą. 

- Krzewy owocowe to ważny dział naszego 
ogrodu – przekonuje pan Zbigniew. Możemy 
sadzić porzeczki, agrest, borówki, maliny, je-
żyny itp. Mogą być to formy krzewiaste lub, 
jeśli mamy mniej miejsca - drzewkowe, które 
pozwalają na równoległą uprawę pod ich ko-
ronami, np. kwiatów. Rozsądnie jest posadzić 
nowe odmiany malin, które owocują na licz-
nych pędach do zimy. Także truskawki - obo-
wiązkowo wręcz sadzona krzewinka w ogro-
dzie, ma odmiany owocujące całorocznie. 

JESIEŃ W OGRODZIE 
TO TEż LUDOWY FESTYN

Kapela rżnęła od ucha do ucha, na stoiskach 
gospodynie – nie tylko kaszubskie - oferowa-
ły regionalne pyszności, a honorowi goście 
w towarzystwie prezesa Sławomira Niecko, 
oglądając jesienną ofertę zastanawiali się 
jak upiększyć swe otoczenie. Widzieliśmy np. 
Danutę Makowską – Regionalną Dyrektor 
Ochrony Środowiska, a nad wszystkim czu-
wał przewodniczący Rady Nadzorczej Rënku 
Kazimierz Janiak. Anna Kłos

Wrzoścami jesień się zaczyna
RELACJA | noWy Prezes centrUm hUrtoWego rënk - słaWomir niecko - PoWitał gości PoPUlarnej W regionie imPrezy „jesień W ogrodzie”.
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PSIAKI DO
ADOPCJI

ŁAPCIO:

Niespełna dwuletni Łapcio. 
Wdzięczny za pomoc trójłapek. 
Pokochasz na całe życie?

NALA:

Niespełnione marzenia Nali. 
Życie przysporzyło jej wiele zmar-
twień. Czy odmienisz jej los?

BOBRUŚ:

Psi starszy pan. Od kilku lat w schro-
nisku czeka na lepszy los. Ma coraz 
mniej czasu na szczęście. Nie pozwól-
my mu odejść w samotności!

SchroniSko dla bezdomnych 
zwierząt otoz animalS 
Starogard Gdański 
tel. (58) 56 099 31 
www.schroniskostarogard.pl

Zakończono prace termomodernizacji Szkoły Pod-
stawowej w Rokocinie.

W ramach zadania inwestycyjnego pn “Termomoderni-
zacja obiektów użyteczności publicznej wraz  z moder-
nizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”, dofinan-
sowanego z programu unijnego “ Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020” , wykonano termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej w Rokocinie. 

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano 
nowe instalacje wewnętrzne w budynku: instalację 
elektryczną wraz z wymianą oświetlenia na ledowe, 
instalację strukturalną, instalację centralnego ogrzewania 
i instalację wentylacji mechanicznej. Cześć podłóg została 
docieplona i wykonano nowe pokrycia. Wymieniono 
starą stolarkę okienną a budynek został ocieplony i zyskał 
nową elewację.

Zakres prac instalacyjnych wewnątrz obiektu dotyczył 
wszystkich pomieszczeń wraz z ich malowaniem i został 
wykonany w terminie 1,5 miesiąca ( po zakończeniu roku 
szkolnego).

Prace były częścią działania  inwestycyjnego “Termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz  
z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”, 
dofinansowanego z programu unijnego “ Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020”. Inwestorem pracy było Urząd Gminy Staro-
gard Gdański. (UG)

Remont szkoły 
w Rokocinie

POLUB NAS 
/GST24.PL
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położona pod lasem dojazd asfalt 200m od 
głównej drogi budynek jednorodzinny wol-
no stojący posiada 7 pokoi kuchnia korytarz 
łazienka weranda cały podpiwniczony. Kon-
takt Domatowko JP/22. Lub tel. 784 950 657

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
w Rumi, 65 m2, nowoczesne osiedle,  tel. 794 
710 073

SPRZEDAM działkę ogrodniczą w Wejhero-
wie, ulica Sucharskiego, informacje pod nr 
889 866 663

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

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

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

WYNAJMĘ

JESTEM zainteresowana wynajęciem ga-
rażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SKUTER Jawa 50,1977r., cytrynowo - błę-
kitny, 2T, 2 osob, cena: 3499 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

SKUTER Piaggio Ciao, 1995 r. 2T, czarny, 
1 osob., automat, cena: 2619 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

JAWA 350TS\’ tylko kola 16”p /tyl, cena: 170 
zł, Tczew, 735 001 684, sprzedam

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryjne otwieranie 
aut, pomoc drogowa, auto części, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI
GDY bank odmawia: pożyczka pozaban-
kowa do 20 000 zł, wypłata w 1 dzień, 
Gdańsk, tel. 601 832 048

USŁUGI Tokarsko - Ślusarskie, toczenie 
w metalu, spawanie, tel. 503 589 744, Go-
ścicino 

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

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

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

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

RÓŻNE

ZIEMNAKI, wineta, niesortowane, 0,40 
groszy, Rotacjna supska, stan dobry, 1750 
zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

BECZKI plast. 200 l., na działkę do wody, 
czyste, tel. 511 841 826

RURY plastikowe, 250 x 10 x 05, szare, 
cena 6 zł/szt, tel. 511 841 826

SPRZEDAM obraz welurowy z ramą, 120 
na 70 cm, cena 50 zł, tel 500 504 794

POSZUKUJE młodego, silnego, uczciwe-
go mężczyzny najlepiej samotnego który 
podjąłby się od października palić w piecu 
za jedzenie, tel. 889 866 663

SPRZEDAM kloszową suknie ślubną w roz-
miarze 36-38 po jednym weselu, cena 600 
zł, tel. 503 923 874

SPRZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek, 950 zł, tel. 
790 290 835, Sierakowice

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

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

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

SPRZEDAM wannę akrylową, 140x70, 
cena 150 zł, tel. 58/ 778 17 35

SKUPUJEMY stare militaria 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odzna-
czenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@

gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

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

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

510 894 627
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W tegorocznym Tyskie Cup wystąpiły 
cztery silne drużyny, oprócz gospoda-
rzy były to: Asseco Gdynia, King Szcze-
cin, oraz GTK Gliwice. Rywalizacja za-
częła się od półfinałowych meczów. 

W pierwszej parze King Szczecin 
grał z Asseco Gdynia. Wilki Morskie 
ze Szczecina wręcz rozszarpały druży-
nę znad morza. Jedynie w pierwszej 
kwarcie Asseco walczyło jak równy 
z równym z Kingiem, który później 
rozszalał się na dobre i ostatecznie 
wygrał całe spotkanie aż 103:61.

W swoim półfinale Kociewskie Dia-
bły mierzyły się z GTK Gliwice. Benia-
minek Polskiej Ligi Koszykówki zasko-
czył Polpharmę bardzo odważną grą 
i świetną skutecznością w rzutach za 
3 punkty. Po dwóch kwartach goście 
z Gliwic prowadzili 57:46 i w drugiej 

połowie nie zwolnili tempa. Koszyka-
rze ze Starogardu próbowali bronić 
wynik, ale na koniec 94:87 wygrało 
GTK i podopiecznym Miliji Bogicevica 
pozostał mecz o 3. miejsce.

Od początku meczu Polpharmy 
z Asseco delikatną przewagę mieli 
ci pierwsi. Kociewskie Diabły wygra-
ły pierwszą kwartę, podobnie było 
z drugą, chociaż Asseco ciągle miało 
niewielką stratę do gospodarzy. Osta-
tecznie Polpharma wygrała wszystkie 
kwarty w meczu, każdą prawie mi-
nimalnie. Wystarczyło to jednak, by 
wygrać 72:61 całe spotkanie. Równo 
punktował cały zespół – aż siedmiu 
zawodników rzuciło 8 punktów lub 
więcej.

Finał Tyskie Cup 2017 przypadł Kin-
gowi Szczecin i GTK Gliwice. Drużyna 

ze Śląska postawiła faworyzowanym 
Wilkom Morskim bardzo trudne wa-
runki. Gliwiczanie prowadzeni przez 
byłego trenera Polpharmy, Mindauga-
sa Budzinauskasa próbowali pokusić 
się o niespodziankę, jednak w finale 
zwyciężył King Szczecin 93:83. 

Polska Liga Koszykówki rozpocznie 
się w październiku. Polpharma roz-
grywki zainauguruje meczem z dru-
żyną, która gościła na Tyskie Cup – 5. 
października zagra z Kingiem w Szcze-
cinie. Cztery dni później Kociewskie 
Diabły powrócą na własną halę. Po-
lpharma 9. października o 18:00 po-
dejmie Trefl Sopot. 14. października 
o 18:00 odbędzie się kolejny mecz 
w Starogardzie – podopieczni Bogice-
vica zmierzą się ze Stelmetem Zielona 
Góra.

Brąz na Tyskie Cup
KOSZYKóWKA | PolPharma była gosPodarzem toWarzyskiego tUrniejU, który sPraW-
dził formę drUżyny Przed nadchodzącym sezonem Polskiej ligi koszykóWki.
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Drużyna ze Skarszew pokonała drużynę grającą po-
ziom wyżej i awansowała do IV rundy Pucharu Polski 
na szczeblu pomorskim.

Faworytem meczu była Radunia. Zespół ze Stężycy znaj-
duje się w czołówce tabeli IV ligi, podczas gdy Wietcisa 
Skarszewy przed pucharowym meczem była liderem, ale 
dopiero V ligi.
Do przerwy zapowiadało się na wygraną faworyta – po 
pierwszych 45 minutach Radunia prowadziła 1-0. Gospo-
darze po przerwie także długo nie mogli otworzyć wyni-
ku spotkania, aż do 84. minuty. Wtedy zaczęło 7 piorunu-
jących minut Wietcisy. Najpierw gola zdobył Jakub Meca, 
potem bramkę strzelił Patryk Wycieki, a w 3. minucie 
doliczonego czasu gry trafienie dołożył Bartłomiej Trzo-
ska, co dopełniło zwycięstwa, które na długo zapadnie w 
pamięci kibiców w Skarszewach. Wygrana w tym thrille-
rze dała drużynie ze Skarszew awans do IV rundy Pucharu 
Polski na szczeblu pomorskim. Nagrodą za zwycięstwo 
jest gra na centralnym szczeblu PP w przyszłym sezonie.
Wietcisa po tym meczu wróciła do rozgrywek ligowych 
– w sobotę w Skarszewach zremisowała z rezerwami 
Gedanii Gdańsk 2-2, dopiero po raz drugi tracąc w tym 
sezonie punkty. Po 8. kolejkach ma 20 punktów i zajmuje 
2. miejsce w tabeli V ligi.

Wietcisa pokonuje radunię!

Klub ze Starogardu do-
stał się do III ligi dzięki 
temu, że wycofał się z niej 
KS Chwaszczyno, ale swoją 
grą potwierdza, że pasuje 
do tej klasy rozgrywkowej. 
KPS bez kompleksów gra 
przeciwko silnym rywalom 
i jeśli będzie tak dalej to 
biało-zielono-biali nie po-
winni mieć problemów z 
utrzymaniem się.

Wrzesień KP Starogard 
zaczął od dwóch pewnych 
zwycięstw. Podopieczni 
Roberta Bednarka pokonali 
3-0 rezerwy Pogoni Szcze-
cin, a gole w tym meczu 
zdobyli Karol Zieliński, Da-
niel Katerla oraz Damian 
Zagórski. Następnie KPS 
pokonał Unię Solec Kujaw-
ski 2-0 po bramkach Damia-
na Zagórskiego i Krzysztofa 
Rzepy. 16. września biało-
zielono-biali pojechali do 

Kołobrzegu na spotkanie 
ze spadkowiczem z II ligi, 
Kotwicą. Były drugoligo-
wiec w 32. minucie zdobył 
jedyną bramkę w tym me-
czu, zaś KPS miał kilka swo-
ich szans, ale nie wykorzy-
stał ani jednej, przez co nie 
przywiózł znad morza ani 
jednego punktu.

W ubiegły weekend sta-
rogardzcy piłkarze podjęli 
u siebie lidera III ligi, Świt 
Skolwin. Na stadionie im. 
Kazimierza Deyny zespół 
ze szczytu tabeli dał jed-
nak srogą lekcję zawodni-
kom gospodarzy, chociaż 
do przerwy kibice oglądali 
wyrównane spotkanie. Po 
zmianie stron zespół ze 
Skolwina zdobył trzy gole 
i odniósł swoje szóste zwy-
cięstwo. KPS po sobotnim 
meczu zajmuje 11. miejsce 
w ligowej tabeli.

Potknięcie z liderem
PIŁKA NOżNA | całkiem dobrze radzi sobie W no-
Wym sezonie kPs. W ostatniej kolejce jednak zesPół 
ze starogardU znacznie Uległ lideroWi tabeli.
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