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Ruszyła budowa ważnej linii energetycznej, która przebiegnie również przez 
teren powiatu starogardzkiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne regionu, jednym z jej efektów będą także znaczne wpływy do 

budżetu lokalnych gmin.
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Wydarzenie zostało zor-
ganizowane przez Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej 
„SportFAN”  na sali gimna-
stycznej w ZSP w Szlachcie 
(gmina Osieczna). Spata-
kiada organizowana jest 
cyklicznie 15 października, 
wybór tej day nie jest przy-
padkowy – właśnie wtedy 
obchodzony jest bowiem 
Międzynarodowy Dzień 
Wiejskich Kobiet.

 Tym razem w sportowej 

rywalizacji udział wzięło 
6 zespołów, które rywali-
zowały w różnorodnych 
konkurencjach: wyścigi 
zastępów, sztafeta na hu-
lajnodze, przeciąganie liny 
i turniej piłki nożnej. Istot-
na była kondycja, szybkość, 
spryt i współpraca w zespo-
le. Te wszystkie atuty miały 
Panie z Pinczyna zajmując 
I miejsce. Kolejne miejsca 
zajęły: Panie z KGW Osó-
wek,  KGW Rokocin, Sto-

warzyszenie Jabłonki z Ja-
błowa, Osieczanki z Osieka 
i Stowarzyszenie Kobiety 
Kwiaty Kociewia. Wszyst-
kie uczestniczki otrzy-
mały sportowe nagrody, 
a na końcu zintegrowały 
się przy regionalnym po-
częstunku przygotowanym 
przez KGW Osieczna.

Organizatorzy nietuzin-
kowego wydarzenia zazna-
czają, że według badań sta-
tystycznych bardzo mało 

ludzi na wsi uprawia sport, 
a w szczególności kobiet. 

- Obecnie organizatorami 
sportu wiejskiego są kluby 
sportowe, które jak wiemy 
nie mają oferty ruchu dla 
wiejskich kobiet. Ta grupa 
społeczna napotyka także 
na inną barierę w dążeniu 
do aktywności fizycznej- 
mentalność lokalnych spo-
łeczności – podkreślają or-
ganizatorzy spartakiady.

(SP)

Rywalizacja kobiet
RELACJA | Sześć zeSpołów RywalIzowało w dRugIej edycjI ogólnopolSkIej SpaR-
takIadzIe wIejSkIch kobIet.

Uczniowie wyjechali o go-
dzinie 5 rano wraz z opieku-
nami Radosławem Myszew-
skim  Markiem Ossowskim. 
W stolicy Niemiec zwiedza-
no wraz z przewodnikiem 
takie jak zabytki jak : Alexan-
derplatz, muzea, pomnik Ho-
locaustu oraz wiele innych 
interesujących pomników, 
obiektów historycznych oraz 
kulturalnych. W programie 
wycieczki nie mogło zabrak-
nąć także słynnego muru 
berlińskiego, uczniowie 
oglądali jego pozostałości 
i dowiadywali się o historii 
tego miejsca.

W trakcie drugiego dnia 
wyprawy młodzież zwiedzi-
ła bramę Brandenburską, 
przy której odbywały się 
uroczystości z okazji święta 
narodowego Zjednoczenia 
Niemiec. Następną atrakcją 
była wizyta w najdroższej 
dzielnicy miasta, gdzie spo-
tkać można było reżyserów 
filmowych, aktorów czy pio-
senkarzy oraz przejść się po 
czerwonym dywanie, na któ-
rym znajdowały się gwiazdy 
z nazwiskami sław. Resztę 

Wyprawa do Berlina
EDUKACJA |  najlepSI ucznIowIe z zeSpołu Szkół 
zawodowych w StaRogaRdzIe gdańSkIm wzIęlI 
udzIał w wycIeczce Szkolnej „podRóż dla naj-
lepSzych” do beRlIna oRaz na tRopIkalną wySpę.

dnia spędzono na zabawie 
wTropikalnej Wyspie w po-
bliżu Drezna. 

Wycieczka odbywa się każ-
dego roku w innym miejscu 
i jest nagrodą za całorocz-
ną pracę i dobre wyniki na 
koniec poprzedniego roku 
szkolnego. Sponsoruje ją 
Rada Rodziców szkoły

(SP)

w trakcie drugie-
go dnia wyprawy 
młodzież zwiedziła 
bramę branden-
burską, przy której 
odbywały się uro-
czystości z okazji 
święta narodowe-
go zjednoczenia 
niemiec. 
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WszystKo PrzEczytasz na:

Cały Czas zmieniamy
się dla Was!

ekspresóWka
za trzy lata

Żegnamy Wójta
Henryka doeringa

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

Okrągłe urodziny naszego 
wydawnictwa były okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności i opracowania 
planów wydawniczych na 
kolejne lata. 

24 października, odbył się po-
grzeb Henryka Doeringa.
Wójt gminy Krokowa zmarł 
tragicznie podczas urlopu, który 
spędzał na Cyprze.

Wiemy już, jakie są terminy reali-
zacji odcinka trasy ekspresowej 
S6, który połączy powiat wejhe-
rowski z obwodnicą Trójmiasta 
i ile inwestycja może kosztować.
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Budowa pierwszych sta-
nowisk na terenie gmin 
Skarszewy i Starogard 
Gdański rozpoczęła się do-
kładnie 17 października. Na 
początku montowane są 
fundamenty prefabrykowa-
ne na terenie miejscowości 
Kamierowo i Klonówka, 
później prace będą miały 
miejsce w okolicy Bolesła-
wowa i Kokoszkowy. Tam 
także powstaną fundamen-
ty wież energetycznych. 
- Prace fundamentowe 
w okolicy Starogardu 
Gdańskiego i Skarszew 
potrwają około 5 miesię-
cy – informuje inwestor. 
Dwutorowa linia elektro-
energetyczna 400 kV Gru-
dziądz – Pelplin - Gdańsk 
Przyjaźń będzie przebiegać 
aż przez 2 województwa 
i 15 gmin. W przypadku 
powiatu starogardzkiego 
inwestycja będzie mieć 
miejsce w gminie Skar-
szewy (Mirowo, Kamiero-
wo, Demlin, Bolesławowo, 
Obozin), Starogard Gdań-
ski (Janin, Kokoszowy, 
Szpęgawsk, Rywałd,Ko-
lincz, Klonówka) i w gmi-

nie Smętowo Graniczne 
(Czerwińsk i Lalkowy). 
Inwestorem jest spółka 
Polskie Sieci Elektroener-
getyczne S.A., natomiast 
za etap uzgodnień formal-
no-prawnych i fizyczną 
budowę linii odpowiada 
konsorcjum trzech wyko-
nawców, których liderem 
jest firma SPIE Elbud Gdańsk. 
Według założeń inwestora 
linia elektroenergetyczna 
połączy ze sobą 3 stacje 
elektroenergetyczne istot-
ne dla zasilania znacznych 
obszarów województwa ku-
jawsko-pomorskiego i po-
morskiego. Co ważne-zastą-
pi także istniejącą od ponad 
60 lat linię 220 kV, która 
zostanie zdemontowana. 
Inwestor podkreśla także, 
że aktualnie wojewódz-
two pomorskie produkuje 
zaledwie 30 proc. energii, 
której potrzebuje a resztę 
musi importować z pozo-
stałych regionów Polski. 
To dlatego, że większość 
elektrowni znajduje się 
na południu kraju. Prąd 
w nich wytwarzany wy-
maga zatem przesyłu na 

Ruszyła budowa linii 
energetycznej
INWESTYCJA | w połowIe paźdzIeRnIka Rozpoczął SIę lokalny etap budowy dwutoRowej lInII elektRoeneRgetycznej 400 kV 
gRudzIądz – pelplIn - gdańSk pRzyjaźń. pRace fundamentowe potRwają około 5 mIeSIęcy.

odległość setek kilometrów. 
Nowa linia, gwarantując 
ciągłość dostaw prądu, 
ma dla woj. kujawsko-po-
morskiego i pomorskiego 
znaczenie strategiczne. 
Aktualnie aglomeracja Trój-
miasta oraz cały region za-
silane są przede wszystkim 
dzięki starej linii 220 kV 
biegnącej z Bydgoszczy do 

Gdańska, która powstała 
jeszcze na przełomie lat 50 
i 60. Drugim źródłem jest 
jednotorowa linia 400 kV 
Grudziądz-Gdańsk, która li-
czy blisko 30 lat. Awaria jed-
nego z tych źródeł zasilania 
może stanowić realne zagro-
żenie bezpieczeństwa ener-
getycznego całego regionu. 

(GB)

Według inwestora na budowie linii mogą skorzystać mieszkańcy 
całego województwa pomorskiego, bo obniży ona ryzyko wy-
stąpienia rozległych awarii energetycznych i przerw w dostawie 
prądu. Właściciele działek, przez które będzie przebiegać linia, 
otrzymają z tego tytułu wynagrodzenia. Zarobić mają także 
gminy, które otrzymają podatek w wysokości około 2% wartości 
inwestycji 2% wartości inwestycji na obszarze danej gminy. Wy-
niosą one około 2% wartości inwestycji na obszarze danej gminy. 
Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota 
podatku jest wyższa. Należność ta będzie wypłacana co roku.

Zyskają mieszkańcy i gmina

Organizatorem kon-
kursu jest Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Ma-
łych i Średnich Przed-
siębiorstw, a jego celem 
jest jest wyróżnienie firm 
rzemieślniczych woje-
wództwa pomorskiego. 
Nagrody przyznawane 
są w dwóch kategoriach: 
firma innowacyjna (obej-
muje przedsiębiorstwa, 
które mogą pochwalić 
się nowoczesnymi roz-
wiązaniami, zarówno 
w sferze zarządzania, jak 
i nowych technologi) 
i firma wielopokolenio-
wa (obejmuje firmy ro-
dzinne, w których wiedza 
o wykonywanym rzemio-
śle, czasem już zanikają-
cym, przekazywana jest 
kolejnym pokoleniom 
z wielkim poszanowa-
niem dla tradycji). W ra-

mach konkursu przyzna-
wany jest także tytuł 
Rzemieślnik Roku dla: se-
niora rzemiosła, debiutu 
roku i osobowości roku. 
Producent mebli ze Skar-
szew został doceniony 
za nowoczesne rozwią-
zania, przedsiębiorstwo 
otrzymało nagrodę Pre-
zesa Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej MSP w kate-
gorii Firma Innowacyjna. 
Warto podkreślić, że kil-
ka miesięcy wcześniej, 
w czerwcu 2017 roku 
Feniks znalazł się wśród 
laureatów prestiżowego 
konkursu inicjatywy Po-
morskiej Rady Przedsię-
biorczości „Pomorski Gryf 
Gospodarczy”. W tym 
konkursie producent me-
bli został zwycięzcą w ka-
tegorii „Średnie Przedsię-
biorstwo”. (GB)

Feniks doceniony Pomorską Nagrodą Rzemiosła 2017
BIZNES | pRoducent meblI ze SkaRSzew, fIRma fenIkS znalazła SIę wśRód lauReatów konkuRSu pomoRSka nagRoda RzemIoSła 2017. SkaRSzew-
SkI zakład otRzymał nagRodę pRezeSa pomoRSkIej Izby RzemIeślnIczej mSp w kategoRII fIRma Innowacyjna.
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producent me-
bli ze Skarszew 
został docenio-
ny za nowocze-
sne rozwiązania, 
przedsiębior-
stwo otrzymało 
nagrodę preze-
sa pomorskiej 
Izby Rzemieślni-
czej mSp w ka-
tegorii firma 
Innowacyjna. 
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Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej trafiły do urzędów, które 
w 2016 roku m.in. Uzyskiwały najlepsze 
wskaźniki efektywności zatrudnieniowej 
i kosztowej i  koncentrowały się na akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych 
znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Za pomocą nagro-
dy specjalnej resort docenia także urzędy, 
które świadczą wysokiej  jakości doradz-
two zawodowe.

-To trzecia z kolei nagroda specjalna, jaką 
otrzymaliśmy.  Dla pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy jest jednocześnie  
sygnałem o dobrze wykonywanej pracy. 
Aktywność na lokalnej społeczno-gospo-
darczej płaszczyźnie będzie dla nas nadal 
priorytetem - podkreśla Arkadiusz Ba-
nach, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Starogardzie Gdańskim.

- Za każdym razem cieszy nas, gdy Po-
wiatowy Urząd Pracy jest wysoko ocenia-
ny, a co za tym idzie, otrzymuje nagrody 
i wyróżnienia - przyznaje Starosta Leszek 
Burczyk. - To pokazuje, że zadania wyko-
nywane przez tę placówkę są bardzo do-
brze wykonywane, co z kolei jest zasługą 
wszystkich pracowników. Serdecznie gra-
tuluję. (SP)

Nagroda specjalna dla PUP
SAMORZĄD | mInISteR RodzIny, pRacy I polItykI Społecznej pRzyznał powIa-
towemu uRzędowI pRacy w StaRogaRdzIe gdańSkIm nagRodę Specjalną.  to 
kolejne tego typu wyRóżnIenIe.

to trzecia z kolei 
nagroda specjalna, 
jaką otrzymaliśmy.  
dla pracowników 
powiatowego urzę-
du pracy jest jedno-
cześnie  sygnałem 
o dobrze wykony-
wanej pracy. ak-
tywność na lokalnej 
społeczno-gospo-
darczej płaszczyźnie 
będzie dla nas nadal 
priorytetem.

Apel Pamięci w Lesie Zają-
czek to inicjatywa Antonie-
go Chyły. W tym roku miała 
miejsce trzecia edycja tego 
wydarzenia. Przy grobach 
w szyku stanęły młodzie-
żowe zastępy OSP z gminy 
Skórcz, druhowie z gminnych 
OSP, poczty sztandarowe ze 
szkół, drużyn Ochotniczych 
SP, z Państwowej SP – łącznie 
sześć, harcerki ze Służby ZZ-
tu (Zielony Płomień) 1 Ko-
ciewskiej Drużyny Harcerek 
„Borowianki”, przedstawicie-
le władz samorządowych 
różnego szczebla, delega-
cje z OSP Morzeszczyn, PSP 
w Starogardzie Gdańskim, 
ze szkół z gminy Skórcz oraz 

okoliczni mieszkańcy.
Zabrzmiał hymn. Po krót-

kim przemówieniu Kazimie-
rza Chyły modlitwę za roz-
strzelanych odmówił ksiądz 
Łukasz Synoradzki. Apel Pa-
mięci odczytał chorąży ma-
rynarki Sławomir Bochniak. 

W trakcie uroczystości zło-
żono również bukiety kwia-
tów oraz zapalono znicze na 
grobach pomordowanych. 
Wydarzenie zakończono 
poczęstunkiem w remizie 
OSP w Wielkim Bukowcu.

Organizatorem uroczy-
stości był Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
w Skórczu. (UG)

Apel Pamięci w Lesie Zajączek
SKÓRCZ | uczczono pamIęć mIeSzkańców SkóR-
cza I okolIcznych wSI RozStRzelanych w leSIe za-
jączek w tRakcIe II wojny śwIatowej. tRzecIa edy-
cja apelu pamIęcI mIała mIejSce 15 paźdzIeRnIka.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

zadzwoń: 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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pomoRSkI funduSz Rozwoju 2020+ weSpRze łącznIe nawet 2000 fIRm kwo-
tą ponad 400 mln zł udoStępnIoną pRzez pośRednIków fInanSowych w 
poStacI pożyczek, poRęczeń I wejść kapItałowych. to kolejny pRojekt, po 

znanej już InIcjatywIe jeRemIe, fInanSowany ze śRodków unII euRopej-
SkIej, SkIeRowany do pRzedSIębIoRców z pomoRza. 

Unijne pożyczki dla 
przedsiębiorstw z Pomorskiego 

Funduszu Rozwoju 2020+

Pierwsze środki udo-
stępnione zostały 
w ramach Mikropo-
życzki i Pożyczki Roz-
wojowej, które po-
mogą mikro i małym 
firmom zwiększać 
konkurencyjność oraz 
zdolność do rozsze-
rzania działalności. 
Warunkiem koniecz-
nym jest realizacja in-
westycji w wojewódz-
twie pomorskim.
Przedsiębiorcy, którzy 
zdecydują się na Mi-
kropożyczkę mogą 
liczyć na wsparcie do 
100 tysięcy złotych, 
a zainteresowani Po-
życzką Rozwojo-
wą od 100 do 300 
tysięcy złotych. 
W obu przypadkach 
okres spłaty wynosi  

do 5 lat.
Uzyskaną pożyczkę 
można przeznaczyć 
m.in. na inwestycje 
związane z wdraża-
niem nowych rozwią-
zań produkcyjnych 
i organizacyjnych, 
w tym pro-środo-
wiskowych. Dzięki 
wsparciu możliwe 
będzie  unowocze-
śnienie wyposażenia 
firm, modernizacja 
środków produkcji 
oraz dostosowanie 
pomieszczeń wyko-
rzystywanych w dzia-
łalności.
Co do zasady, wspar-
cie instrumentów 
zwrotnych jest udzie-
lane na warunkach 
k o r z y s t n i e j s z y c h 
niż rynkowe, co dla 

p r z e d s i ę b i o r c ó w 
oznacza atrakcyj-
ne oprocentowanie 
pożyczek oraz brak 
prowizji za ich udzie-
lanie. Mikro i małym 
przedsiębiorstwom 
w regionie wsparcia 
udzielać będą po-
średnicy finansowi 
– profesjonalne insty-
tucje wybrane przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego:

Towarzystwo Inwe-
stycji Społeczno-Eko-
nomicznych S.A., któ-
re dysponuje kwotą 
36 mln zł, 

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 
z kwotą 30 mln zł,

Żuławski Bank Spół-
dzielczy i Bank Spół-
dzielczy w Dzierzgo-

niu z kwotą 24 mln zł.
Wkrótce pomorscy 
przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z ko-
lejnych produktów 
finansowych ofero-
wanych przez Pomor-
ski Fundusz Rozwoju 
2020+.
W ramach inicjaty-
wy JEREMIE w wo-
jewództwie pomor-
skim do końca 2015 
roku wspartych zo-
stało blisko 6 tysię-
cy przedsiębiorstw 
na łączną kwotę  
486,7 mln zł.
Więcej szczegółów 
na temat oferty Po-
morskiego Funduszu 
Rozwoju 2020+ moż-
na znaleźć na stronie 
rpo.bgk.pl

Inwestycja jest realizowana 
w ramach projektu „Przystań 
– bezpieczne podpory dla 
rowerzystów na skrzyżowa-
niach”, który w poprzedniej 
edycji  Budżetu Obywatelskie-
go został złożony przez Annę 

Lembicz i Tomasza Czaję. 
– 31 sztuk podpórek po-

jawi się na skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną wzdłuż 
Drogi Krajowej nr 22 i „Małej 
Obwodnicy” – informuje Ad-
rian Bigus z Wydziału Technicz-

no-Inwestycyjnego Urzędu 
Miasta. – Za te udogodnienia 
miasto zapłaci 40.000 zł brut-
to – dodaje.

Część podpórek została już 
zamontowana. Rowerzyści 
chętnie z nich korzystają. (GB)

Udogodnienie dla rowerzystów
INWESTYCJA |  RoweRzyścI poRuSzający SIę po mIeścIe nIe muSzą już 
zSIadać z RoweRów, żeby poczekać na zmIanę śwIateł. na teRenIe mIa-
Sta pojawI SIę 31 podpóRek dla cyklIStów. 

Konkurs ma charakter 
tematyczny i przeznaczo-
ny jest dla trzyosobowych 
drużyn uczniowskich (każ-
dy uczestnik wykonuje wła-
sną stylizację, ale powinny 
one ze sobą współgrać), 
które rywalizują o Statuet-
kę Prezesa Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. 
W tym roku tematem prze-
wodnim była gejsza.

ZSZ reprezentowały 
uczennice klas fryzjer-
skich: Patrycja Król (klasa 
III) oraz Celina Wójcik i Iwo-
na Pietrzak (klasa II), które 
do udziału w konkursie 
przygotowała nauczyciel-
ka przedmiotów zawodo-
wych - Beata Weiss. Zanim 
dziewczęta przystąpiły do 
zmagań konkursowych 
miały okazję zapoznać się 
z kulturą Japonii i tajem-
niczym światem gejsz – ar-
tystycznie wykształconych 
kobiet biegłych w sztuce 
konwersacji, tańcu, śpie-
wie, grze na instrumen-
tach, kaligrafii czy ikeba-
nie, czyli sztuce układania 
kwiatów.

Podczas konkursu uczen-
nice miały 50 minut na 
stworzenie fryzury, co 
wymagało zastosowania 

w praktyce wiedzy teore-
tycznej, właściwej organi-
zacji pracy i sporych umie-
jętności zawodowych, a do 
tego niezwykłej kreatyw-
ności i zmysłu estetyczne-
go. Dodatkowo oceniane 
były nie tylko fryzury, ale 
całe wystylizowane posta-
cie. Modelki ubrane zo-
stały zatem w tradycyjne 
kimona, podtrzymywane 
przez pasy „obi” oraz obu-
te w klasyczne „japonki”, 
a w ich dłoniach znalazły 
się pięknie zdobione wa-
chlarze i specjalna para-
solka.

Wszystkie modelki pre-
zentujące się na scenie 
wzbudziły ogólny zachwyt 
i gromkie brawa. Wśród 
nich znalazły się uczennice 
klasy 1f: Anna Peplińska 
i Patrycja Szlosowska. 

Udział w targach i konkur-
sie był także dobrą okazją 
do podejrzenia arkanów 
pracy innych mistrzów 
nożyczek, zapoznania się 
z nowinkami technolo-
gicznymi i nowymi tren-
dami we fryzjerstwie. Do-
datkowym bonusem była 
nagroda dla szkoły, czyli 
Voucher na 500 zł do wy-
korzystania na wybrane 
szkolenie. (SP)

Fryzjerskie zmagania 
w Gdańsku
EDUKACJA | uczennIce zeSpołu Szkół zawo-
dowych w StaRogaRdzIe gd. wzIęły udzIał 
w konkuRSIe mIędzySzkolnym open haIR cup 
oRganIzowanym pRzy okazjI gdańSkIch taR-
gów koSmetycznych I fRyzjeRSkIch uRoda.
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31 sztuk podpórek 
pojawi się na skrzy-
żowaniach z sygnali-
zacją świetlną wzdłuż 
drogi krajowej nr 22 
i „małej obwodnicy
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Głównym tematem dys-
kusji był pomysł gościa 
spotkania polegający na 
uruchomieniu w staro-
gardzkiej Strefie Ekono-
micznej produkcji materia-
łów budowlanych.

- Według moich uważ-
nych obserwacji rynku, 
w regionie pojawiają się 
coraz większe kłopoty 
z kupnem materiałów bu-
dowlanych. Sytuacja jest 
szczególnie trudna w przy-
padku prefabrykatów, na 
których kupno trzeba się 
już zapisywać. Tymczasem 
w naszym regionie istnieją 
korzystne warunki do uru-
chomienia produkcji sty-
ropianu, gazobetonu, czy 
też prefabrykatów budow-
lanych. Wydaje mi się, że 
idealnym miejscem do ta-
kiej produkcji byłby teren 

Spotkanie z Nadzorem 
Budowlanym
BIZNES |  pIotR cychneRSkI, powIatowy InSpektoR nadzoRu budowlanego w powIecIe StaRogaRdzkIm 
był goścIem StaRogaRdzkIego klubu bIzneSu -zwIązku pRacodawców. podczaS SpotkanIa SugeRował 
uRuchomIenIe pRodukcjI mateRIałów budowlanych w StaRogaRdzkIej StRefIe ekonomIcznej.

starogardzkiej strefy ekono-
micznej, przyszły inwestor 
miałby także dostęp latem 
do pary wodnej z lokalnej 
ciepłowni w konkurencyjnej 
cenie – podpowiadał Piotr 
Cychnerski.

Gość starogardzkich przed-
siębiorców zaznaczył, że 
przedsiębiorstwo, które za-
jęłoby się produkcją wspo-
mnianych materiałów bu-
dowlanych mogłoby liczyć 
na duże zainteresowanie ze 
strony nabywców. W regio-
nie wciąż powstają bowiem  
nowe osiedla mieszkanio-
we i inne inwestycje, zapo-
trzebowanie na mieszkania 
zwiększają także rządowe 
projekty, takie jak 500 plus, 
czy też Mieszkanie plus.

W siedzibie SKB – ZP  szef 
Nadzoru Budowlanego za-
powiedział również natę-
żenie kontroli u lokalnych 
deweloperów, inwestorów 
i firm budowalnych i aktyw-
ne dbanie o przestrzeganie 
przepisów. (GB)

Nowy Komendant objął 
swoje obowiązki na po-
czątku lipca bieżącego 
roku i była to jego pierwsza 
wizyta w siedzibie Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu 
– Związku Pracodawców. 

Spotkanie miało więc 
charakter zapoznawczy 
i było okazją do nawiąza-
nia kontaktów i współpracy 
z przedstawicielami lokal-
nego biznesu.

- Chcemy kontynuować 

takie spotkania, zaplano-
waliśmy już kolejną wizytę, 
która ma być poświęcona 
tematowi bezpieczeństwa 
pożarowego. Ten temat 
poruszony został podczas 
pierwszego spotkania,ale 
warto go bardziej rozsze-
rzyć i omówić – komentuje 
Dariusz Śmiechowski, Ko-
mendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Starogardzie Gdańskim.  
(GB)
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Gość Starogardzkiego 
Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców, pełni funk-
cję Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Starogar-
dzie Gdańskim od końca 
sierpnia bieżącego roku, 
spotkanie miało więc cha-
rakter zapoznawczy.

- Warto się spotkać, po-
znać bliżej przedstawicieli 
lokalnego biznesu  i poroz-
mawiać. Ustaliliśmy rów-
nież, że warto takie spo-
tkania kontynuować, na 
pewno nie będzie to ostat-
nie nasze spotkanie z lo-
kalnymi przedsiębiorcami 
– podkreśla Małgorzata 
Resmerowska, Naczelnik 
US w Starogardzie Gdań-
skim.

Ważną częścią spotkania 
w siedzibie SKB było te-
mat nowego obowiązku 
dla mikroprzedsiębiorców, 
czyli konieczności przesy-
łania do resortu finansów 
swojego rejestru sprzeda-
ży i zakupów VAT w formie 
Jednolitego Pliku Kontrol-
nego. Taki wymóg wchodzi 
w życie na początku przy-
szłego roku, podczas spo-
tkania omówiono sposoby 
przesyłania plików, przed-

O podatkach w siedzibie SKB
RELACJA | małgoRzata ReSmeRowSka, naczelnIk uRzędu SkaRbowego w StaRogaRdzIe gdań-
SkIm odwIedzIła SIedzIbę StaRogaRdzkIego klubu bIzneSu – zwIązku pRacodawców. 

stawiciel US tłumaczył rów-
nież,  jakie mogą być korzy-
ści takie formy prowadzenia 
elektronicznej ewidencji za-
kupów i sprzedaży.

Podczas wizyty w SKB 
omówiono również najnow-
sze dane statystyczne.

- Statystyki mówią o tym, 
że  z terenu  powiatu staro-
gardzkiego wpływają coraz 
wyższe podatki Głównie są 
kwoty związane z VATem. 
Według najnowszych da-
nych z regionu wpływają 
kwoty o 30 procent wyższe 

niż w poprzednim roku. Dla 
nas jest to wyjątkowo pozy-
tywna wiadomość, która po-
twierdza coraz lepsze wyniki 
biznesowe lokalnych przed-
siębiorców – zaznaczyła Na-
czelnik US w Starogardzie 
Gdańskim. (GB)

wizyta zapoznawcza
BIZNES | z członkamI StaRogaRdzkIego klubu bIz-
neSu – zwIązku pRacodawców Spotkał SIę daRIuSz 
śmIechowSkI, komendant powIatowy pańStwo-
wej StRaży pożaRnej w StaRogaRdzIe gdańSkIm. 

POLUB NAS 
/GST24.PL
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Grupa GPEC na wolonta-
riat pracowniczy przezna-
cza rocznie kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. O tym, jak te 
pieniądze zostaną wydane 
decyduje specjalnie powo-
łana Kapituła w Gdańsku. 
Zanim jednak podzieli środ-
ki, wcześniej pracownicy 
muszą dostarczyć pomysły 
na wykorzystanie określo-
nej sumy dla dobra lokalnej 
społeczności. Muszą wyka-
zać się inicjatywą, zgłosić 
pomysł oraz zebrać grupę 
wolontariuszy, którzy ze-
chcą zrealizować go w swo-
im wolnym czasie.

Oddział GPEC w Starogar-
dzie już nie raz pomagał 
starogardzkim instytucjom 
i mieszkańcom. W tym 
roku pomysłodawcą na 
wykorzystanie funduszu 
wolontariatu pracownicze-
go firmy GPEC był Mariusz 
Szpakowski. W porozumie-
niu z przedszkolanką Beatą 
Waszyńską zaproponował, 
aby wspólnie z innymi pra-
cownikami starogardzkiego 
oddziału wyremontować 
jedną z sal filii MPP Nr 5 
w małej „czwórce” przy ul. 

Odnowiono salę przedszkolną
INICJATYWA | Sala pRzedSzkolna w budynku „małej czwóRkI” w StaRogaRdzIe zo-
Stała wyRemontowana w Ramach wolontaRIatu pRacownIczego gRupy gpec.

Sienkiewicza.
Pracownicy GPEC Starogard 

wymieniają oświetlenie w sali 
filii MPP 5 przy ul. Sienkiewi-
cza

Gdańska Kapituła przyznała 
panu Mariuszowi na remont 
sali przedszkolnej 6 tys. zł. Za 
te pieniądze pomysłodaw-
ca wraz z kolegami z pracy: 
Janem Strzelczykiem, Roma-
nem Waszyńskim, Francisz-
kiem Kuziorem, Adamem 
Arendt, Tomaszem Gornowi-
czem zakupili niezbędne ma-

teriały budowlane. Przez cały 
weekend 6-8 października 
odnawiali sufity w salach, wy-
mieniając przy tym oświetle-
nie na energooszczędne oraz 
malowali ściany na wesołe 
i przyjazne dzieciom kolory. 
Dodatkowo wyposażyli sale 
w nową wykładzinę, tablice: 
interaktywną oraz zwykłą 
czarną do malowania kreda-
mi i zakupili fantastyczne za-
bawki, które uczą  maluchów 
kreatywności.

23 października br. pod-

czas uroczystego oddania do 
użytku wyremontowanej sali, 
dyrektor Miejskiego Przed-
szkola Publicznego nr 5 im. 
Janusza Korczaka Magdale-
na Dzienniak podziękowa-
ła pracownikom firmy oraz 
prezes Grupy GPEC Barbarze 
Stanuch. – Sala jest piękna, 
przyjazna dzieciom i koloro-
wa – powiedziała Dzienniak 
– Bardzo dziękujemy, również 
za sprzęt edukacyjny i zabaw-
ki, którymi dzieci uwielbiają 
się bawić. (UM)
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Manewry były okazją  do sprawdzenia motopomp, pojaz-
dów bojowych czy komunikacji pomiędzy poszczególnymi 
zastępami. 
- Zadania zostały wykonane prawidłowo, co potwierdziło 
wysoki poziom wyszkolenia druhów. Była tez okazja do 
rozmów przy tradycyjnej strażackiej grochówce i ognisku. 
Gościny strażakom udzielił leśniczy Leśnictwa Wygoda, 
Leszek Armatowski – podkreślają organizatorzy manewrów.
(UG)

manewry pożarnicze
RELACJA | jednoStkI ochotnIczych StRaży po-
żaRnych z teRenu gmIny StaRogaRd gdańSkI 
uczeStnIczyły w manewRach pożaRnIczych. 

POLUB NAS 
/GST24.PL
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Budowa lądowiska była 
współfinansowana w ramach 
projektu unijnego pn. „Budo-
wa całodobowego lądowiska 
dla śmigłowców sanitarnych 
na potrzeby Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Kociew-
skiego Centrum Zdrowia”. 
Głównym celem realizacji 
projektu było zapewnienie 
bezpiecznego transportu 
lotniczego pacjentów ze sta-
nami zagrożenia życia wyma-
gających natychmiastowej 
pomocy medycznej, możli-
wości całodobowego lądo-
wania oraz zwiększenia bez-
pieczeństwa pracy zespołów 
ratowniczych.

Zakres inwestycji obejmo-
wał m.in:budowę utwardzo-
nego placu pod lądowisko 
dla śmigłowców sanitarnych 
wraz z ogrodzeniem terenu, 
budowę drogi dojazdowej do 
płyty lądowiska, przebudowę 

budowę instalacji oświe-
tlenia płyty lądowiska. W ra-
mach prac powstał także mo-
nitoring lądowiska. 

Wartość projektu wyniosła 
około 1,2 mln złotych, dofi-

nansowanie UE to kwota 813 
tys złotych.

- Jest to niezwykle ważna 
inwestycja dla funkcjonowa-
nia starogardzkiego szpitala 
– komentuje Leszek Burczyk, 
Starosta Starogardzki. - Nie 
trzeba nikogo przekonywać, 
że czas w niektórych schorze-
niach jest niezmiernie istot-
ny i to, że będzie możliwość 
szybkiego transportu za 
pośrednictwem  śmigłowca 
przyspieszy udzielenie nie-
zbędnej pomocy medycznej.  
Naszym priorytetem jest sta-
łe podnoszenie standardów 
usług medycznych, a co za 
tym idzie również bezpie-
czeństwa naszych mieszkań-
ców. Zarząd Powiatu Staro-
gardzkiego konsekwentnie 
realizuje tę strategię wspiera-
jąc działania starogardzkiego 
szpitala, dzięki czemu mamy 
dzisiaj m. in. zmodernizowany 
i nowocześnie wyposażony 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. 
Cieszy nas, że poprawiane są 
kolejne elementy infrastruk-
tury szpitalnej. 

(SP)

Całodobowe lądowisko przy Szpitalu
INWESTYCJA | teRaz śmIgłowce  lotnIczego pogotowIa Ratunkowego będą mogły lądować I StaRtować pRzy StaRogaRdz-
kIm SzpItalu zaRówno w dzIeń jak I w nocy. dotychczaSowe lądowISko zoStało Rozbudowane oRaz wypoSażone w nIe-
zbędną InfRaStRuktuRę zgodnIe z obowIązującymI waRunkamI technIcznymI, pRawem budowlanym I lotnIczym.
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Do 29 pażdzierniak 
potrwa głosowanie 
w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2018 
niezależnie od rejonu

Głosować można na 
jeden projekt ogólno-
miejski i jeden rejo-
nowy – osobiście od 
poniedziałku do soboty 
w Urzędzie Miasta, 
a w niedzielę w Ratuszu 

Miejskim oraz elektronicznie za pomocą aplikacji mobilnej: 
Budżet Obywatelski Starogard Gdański lub na stronie www.
bo.starogard.pl.
Do wyboru jest 5 projektów rejonowych i 12 ogólnomiej-
skich, do wydania – prawie 1 mln zł.  Mieszkańcy, którzy 
wezmą udział w głosowaniu wybiorą  jeden projekt rejono-
wy i jeden ogólnomiejski. Głosy można oddawać codzien-
nie odo 29 października, w dni powszednie w Urzędzie 
Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w godzinach pracy Urzędu oraz 
w sobotę od godziny 8.00 do 13.00. Natomiast w niedzie-
lę w godz. 8.00-13.00 czynny będzie punkt głosowania 
w Ratuszu Miejskim na Rynku. Po raz pierwszy głosy można 
oddawać drogą elektroniczną – na stronie www.bo.sta-
rogard.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej (dostępnej na 
Google Play) na smarfonie. Każdy kto postanowi zagłoso-
wać osobiście, będzie musiał przyjść do Urzędu lub Ratusza 
i wypełnić kartę głosowania, wpisując wybrany numer 
projektu. Ci, którzy zechcą zagłosować na wybrane projekty 
bez wychodzenia z domu, wystarczy, że sięgną po swoje-
go smartfona lub usiądą do komputera. Będą poproszeni 
o podanie numeru pesel i imienia matki, aby system mógł 
wygenerować dla nich unikatowy kod, który umożliwi im 
oddanie głosu na wyprane pomysły. Głos może oddać każ-
dy mieszkaniec Starogardu Gdańskiego, który ukończył 16 
rok życia. Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają 
największą liczbę głosów. Realizacja projektów nastąpi 
w 2018 roku. (BG)

List intencyjny w sprawie 
systemu szybkiego ostrze-
gania o zagrożeniach pogo-
dowych na Pomorzu został 
podpisany 19 października 
2017 r. Sygnatariuszami li-
stu byli: Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego, Krzysztof Ma-
licki oraz Damian Kuźniew-
ski ze spółki Excento sp. 
z o.o., a także Błażej Konkol 
i Andrzej Pollak ze Związku 
Gmin Pomorskich.

– Tragiczne wydarzenia 
z sierpnia pokazały, że sys-
tem przekazywania infor-
macji pogodowej zawodzi. 
Chcemy to naprawić – po-
wiedział Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego. Ekstremalne 
zjawiska pogodowe w na-
szym klimacie są coraz bar-
dziej gwałtowne. Zainau-
gurowane dziś prace będą 
miały na celu poszukiwanie 
rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo Pomorzan. 
Szybkie wydanie ostrzeże-
nia o nadchodzących ule-
wach czy znacznych opa-
dach pozwoli mieszkańcom 
oraz służbom ratowniczym 
na niezwłoczne podjęcie 

System ostrzegania pogodowego dla Pomorza
SAMORZĄD | pRognozy pogody będą dokładnIejSze, a zagRożenIa będą wykRywane SzybcIej. 
dzIękI wSpółpRacy zaRządu województwa pomoRSkIego I polItechnIkI gdańSkIej powStanIe 
SyStem pRognozowanIa pogody dla województwa pomoRSkIego. 

stosownych działań. System 
będzie też gromadzić dane 
statystyczne odnośnie zja-
wisk pogodowych. – To no-
watorski projekt, wchodzący 
na zdecydowanie wyższy po-
ziom informacji o pogodzie. 
Jestem przekonany, że ryzyko 
które dziś podejmujemy się 
opłaci – dodał marszałek.

O działaniu systemu opowia-
da Krzysztof Malicki z Excento 
sp. z o.o. – Całość ma opierać 
się na czymś w rodzaju sieci 
społecznościowej. Duża licz-
ba stacji pogodowych nawet 

mniej dokładnych od profe-
sjonalnych stacji Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, pozwoli na tworze-
nie dokładnych modeli pogo-
dowych. Nasz projekt nie jest 
jednak projektem wdrożenio-
wym, ale badawczym. Szuka-
my odpowiedzi i rozwiązań, 
które można zastosować, by 
system zadziałał. Na prace 
związane z uruchomieniem 
konkretnych rozwiązań przyj-
dzie czas po przeanalizowa-
niu wyników prac. Te chcemy 
zakończyć pod koniec 2019 r.

System jest budowany przez 
spółkę Excento. Jest to spół-
ka celowa powołana przez 
Politechnikę Gdańską rozwi-
jająca zaawansowane tech-
nologie. Projekt systemu de-
tekcji zagrożeń i ostrzegania 
jest realizowany za blisko 14 
milionów złotych w ramach 
Programu Operacyjnego Cy-
frowa Polska. Ma on na celu 
zwiększenie potencjału uczel-
ni wyższych i innowacyjności 
rozwiązań informacyjno-ko-
munikacyjnych w sektorze 
publicznym. (MP)

głosowanie w b0 2018
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W czwartek 19 października w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły” policjantka oraz 
funkcjonariuszka straży miejskiej ze Starogar-
du Gdańskiego odwiedziły uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3. W spotkaniu z mun-
durowymi uczestniczyło około 80 dzieci, które 
w tym roku szkolnym rozpoczęły swoją eduka-
cję w szkole.  
Funkcjonariuszki omówiły zagrożenia jakie mogą 
wystąpić w czasie drogi do szkoły i powrotu do 
domu. Dzięki prelekcji dzieci usłyszały o tym, jak 
bezpiecznie poruszać się po drodze oraz jak ko-
rzystać z przejścia dla pieszych.  Przedstawiciel-
ki służb mundurowych opowiedziały o ważnej 
roli jaką dla naszego bezpieczeństwa spełniają 
odblaski, omówiły podstawowe znaki drogowe 
dotyczące dzieci oraz przypomniały numery 
alarmowe. Korzystając z okazji funkcjonariusz-
ki przestrzegały, aby nie przyjmować od osób 

obcych żadnych poczę-
stunków, jak również nie 
wsiadać do samocho-
dów nieznajomych. Wy-
chowawcy klas otrzy-
mali kolorowanki pt. 
„Policja Dzieciom”, 
które mogą posłużyć 
w codziennej eduka-
cji z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu 
drogowym.
Aby dzieci były bar-
dziej widoczne na dro-
dze, funkcjonariuszki wręczyły najmłodszym 
uczestnikom ruchu drogowego pulsujące ledo-
we breloki oraz odblaskowe opaski i worki do 
butów, których zakup został sfinansowany przez 
Urząd Miasta w Starogaredzie Gdańskim. (GB)

Bezpieczna droga
do szkoły

Policjanci oraz strażnicy miejscy spotkali się z uczniami Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim. 
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, funkcjonariuszki 
mówiły uczniom o tym jak bezpiecznie poruszać się po drodze. 

Policjanci zatrzymali 35-latka, 
który posiadał w mieszkaniu 
narkotyki. W czasie przeszuka-
nia funkcjonariusze zabez-
pieczyli ponad 12 gramów 

marihuany. 

Kryminalni ze 
Starogardu 
Gdańskiego 
doprowadzili 
do swojej 
jednostki 

mężczyznę 
podejrzewanego o posiadanie 
środków odurzających. Mieszka-
niec Kociewia został zatrzymany 
wczoraj przed południem, po 
tym jak policjanci znaleźli w jego 
mieszkaniu ponad 12 gramów 
suszu roślinnego.W trakcie prze-
szukania funkcjonariusze zabez-
pieczyli leżący na stole worek fo-
liowy, w którym przechowywany 
był zabezpieczony narkotyk. 
Badanie testerem wykazało, że 
była to marihuana.35-latek zo-
stał doprowadzony do komendy, 
gdzie śledczy przedstawili mu 
zarzuty dotyczące posiadania 
środków odurzających. Ustawa 
o  przeciwdziałaniu narkomanii 
przewiduje za to przestępstwo 
karę do 3 lat pozbawienia wol-
ności. (GB)

3 lata 
za narkotyki

Do zdarzenia doszło na zapleczu jed-
nej z posesji w Starogardzie Gdańskim. 
Trafiony kamieniem chłopiec z obraże-
niami głowy został przetransportowany 
do szpitala. Obecnie śledczy wyjaśniają 
bliższe okoliczności dotyczące tego zda-
rzenia.

W niedzielę 15 października br. około 
godz. 15:00 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Staro-
gardzie Gdańskim otrzy-
mał zgłoszenie doty-
czące uszkodzenia 
ciała 3-letniego 
dziecka. Do zdarze-
nia doszło na zapleczu 
jednej z posesji przy uli-
cy Kościuszki, gdzie chło-
piec bawił się z rówieśnikami.
Dyżurny natychmiast skierował na miej-
sce funkcjonariuszy grupy dochodzenio-
wej i technika kryminalistyki. Policjanci 
przyjęli zawiadomienie o popełnionym 
przestępstwie, wykonali oględziny kry-
minalistyczne oraz zabezpieczyli ślady 
mogące okazać się pomocne przy wyja-

śnieniu bliższych okoliczności tej sprawy. 
Jak wstępnie ustalili interweniujący 
w tej sprawie funkcjonariusze, prze-
bywający na sąsiedniej posesji męż-
czyzna rzucił kamieniem w kierunku 
bawiących się dzieci. Trafiony w głowę 
3-latek z obrażeniami ciała został prze-
transportowany do szpitala, a sprawca 

tego przestępstwa uciekł.  
Śledczy ustalili jego 

rysopis oraz perso-
nalia. Sprawą zajęli 
się również miejsco-
wi kryminalni oraz 
policjanci z patroli, 
którzy włączyli się 

w poszukiwania po-
dejrzewanego mężczy-

zny. 17-latek wiedząc, że 
poszukują go policjanci na-

stępnego dnia stawił się do komendy.  
Przeprowadzone do tej pory czynności 
oraz zebrany materiał dowodowy dały 
podstawę do zatrzymania 17-letniego 
mieszkańca Starogardu Gdańskiego. Po-
licjanci będą wnioskować o tymczasowy 
areszt. (KPP)

Rzucił kamieniem w dzieci
Policjanci ustalili personalia mężczyzny podejrze-

wanego o uszkodzenia ciała trzyletniego chłopca.
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Zgłoszenia dla osób chęt-
nychn przyjmowane sąpod 
nr tel. 600 800 927.Orga-
nizatorem zajęć jest spół-
ka Energa i stanowią one 
część programu „Seniorzy 
z energią”. Partnerem orga-
nizatora jest m.in. Gmina 
Skarszewy. 

Celem zajęć organizowa-
nych w Zamku Joannitów 
jest  nie tylko poprawa 
kondycji czy zdrowia, ale 
również integracja lokalnej 
społeczności i wzbogacenie 
oferty kulturalnej przezna-
czonej dla osób starszych. 
Program spółki Energa 
opiera się na trzech filarach 
– Dbamy, Aktywizujemy, 
Edukujemy. Osoby starsze 
w wieku 60+ mogą m.in. 
skorzystać z wykładów, za-
jęć edukacyjnych i prozdro-
wotnych przygotowanych 
specjalnie dla nich. Naj-
ważniejsze działania dla se-
niorów skupiają się wokół 
ułatwienia im dostępu do 
opieki medycznej, profilak-
tyki prozdrowotnej i do za-
chęcania w uczestniczeniu 
w życiu kulturalnym i spo-
łecznym w swoim regionie. 

Zajęcia dla seniorów
SKARSZEWY |  gokIbp zapRaSza SenIoRów do bezpłatnych zajęć Ruchowych. odbywa-
ją SIę one w każdy wtoRek, w godz. 8-10, w SIedzIbIe gokIbp, czylI w zamku joannItów. 

Program ma także charakter 
edukacyjny – w e współpra-
cy z Wojewódzką Komendą 
Policji i Uniwersytetami III 
Wieku przygotowany został 
program wykładów na ten 

temat oraz o korzyściach 
płynących z posługiwania się 
internetem.

W ramach działań akty-
wizujących, przygotowane 
zostały materiały przezna-

czone specjalnie dla senio-
rów – kalendarz na 2018 rok, 
zawierający przepisy i cieka-
wostki, notes z praktycznymi 
poradami i inne. 

(BG)

Finał prestiżowego kon-
kursu „Skarby Europy zaklę-
te w szkle” odbył się w Olsz-
tynie, podczas 

konferencji „Kierunek Roz-
wój”, której uczestnikami 
byli członkowie grup for-
malnych i nieformalnych 
działających na obszarach 
wiejskich województw: 
warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, pomorskiego 
i mazowieckiego. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Zblewa zostało laureatem 
tego konkursu, zdobywa-
jąc aż dwie nagrody! Nasz 
„Zblewski karaś pieczony na 
masełku” zdobył II miejsce 
w kategorii: „Domowe prze-

twory mięsne i rybne”, nato-
miast „Topinambur kiszony 
po kociewsku” otrzymał wy-
różnienie w kategorii: „Do-
mowe przetwory z warzyw”.

Organizatorem wydarze-
nia była Warmińsko-Mazur-
ska Izba Rolnicza w part-
nerstwie z Mazowiecką Izbą 
Rolniczą, Podlaską Izbą Rol-
niczą oraz Pomorską Izbą 
Rolniczą.

Nagroda w olsztyńskim 
konkursie pięknie wpisało 
się  w mały jubileusz prze-
wodniczącej zblewskiego 
KGW Reginy Umerskiej, któ-
ra właśnie obchodzi piątą 
rocznicę pełnienia tej funk-
cji. (GB)

Dwie nagrody dla Zblewa!
RELACJA | koło goSpodyń wIejSkIch ze zble-
wa zoStało lauReatem konkuRSu „SkaRby eu-
Ropy zaklęte w Szkle”. 
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W wyniku podjętej przez 
Zarząd Województwa decyzji 
o zwiększeniu puli środków 
na dofinansowanie projek-
tów, niemal co druga firma, 
która startowała w konkursie, 
otrzyma wsparcie. 

Każda z firm biorących 
udział w konkursie mogła 
starać się o dofinansowanie 
w wysokości ponad 1 mln 
złotych, przy założeniu refun-
dacji poniesionych wydatków 
na poziomie 40 %. Duże zain-
teresowanie i wysoka jakość 
złożonych projektów skłoniły 
Zarząd Województwa Pomor-
skiego do podjęcia decyzji 
o zwiększeniu puli środków 
przeznaczonych na dofinan-
sowanie z pierwotnie zapla-
nowanych 66 mln złotych do 
aż 105 mln. Nabór wniosków 
prowadziła Agencja Rozwoju 
Pomorza w okresie od 1 lute-
go do 15 marca 2017 r. 

Otrzymane dofinansowanie 
to szansa na rozwój głównie 
poprzez zastosowanie inno-
wacyjnych rozwiązań, które 
firmy będą mogły wpro-
wadzić dzięki środkom UE.  
Przedsiębiorstwa będą mo-
gły m. in. rozbudować i uno-
wocześnić posiadaną infra-
strukturę, zakupić maszyny, 
instalacje i urządzenia, wdro-
żyć systemy zarzadzania czy 
zinformatyzować procesy 
produkcyjne. Wybrane do 
realizacji projekty wpisują 
się w obszary Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza. 

To już druga edycja tego  
konkursu  jaki organizowała 
Agencja Rozwoju Pomorza 
w ramach RPO WP. 

-Warto podkreślić, że teraz 
złożone projekty, były jeszcze 
wyższej jakości, niż te, które 
wpłynęły w poprzednim na-
borze w 2016 roku. Wówczas 

dofinansowanie w wysokości 
ponad 52 mln złotych otrzy-
mało 100 spośród 416 firm 
- mówi Łukasz Żelewski, pre-
zes zarządu ARP. Tym razem 
pula środków wzrosła dzięki 
decyzji Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego do pozio-
mu 105 mln złotych przez co 
mogła zostać przeznaczona 
aż na 180 projektów spośród 
437 złożonych. To oznacza, że 
niemal co drugi przedsiębior-
ca otrzymał wsparcie – doda-
je Żelewski.

-Tak dobry wynik świadczy 
o wysokim potencjale firm, 
które stawiają na innowacyj-
ność i wysokie technologie. 
Przedsięwzięcia wybrane do 
realizacji w dużej mierze wpi-
sują się w obszary Inteligent-
nych Specjalizacji Pomorza. 
Począwszy od technologii 
offshore i portowo-logistycz-
nych, przez technologie in-
teraktywne w środowisku 
nasyconym informacyjnie, 
technologie ekoefektywne 
w produkcji, przesyle, dystry-
bucji i zużyciu energii i paliw 
oraz w budownictwie, aż 
po technologie medyczne 
w zakresie chorób cywiliza-
cyjnych i okresu starzenia. To 
potwierdza, że wybraliśmy 
dobre kierunki rozwoju w na-
szym regionie - komentuje 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
(MP)

Ponad 105 mln zł 
dotacji dla firm
BIZNES | 180 fIRm otRzyma ponad 105 mln złotych dofInanSowanIa na InweSty-
cje w Ramach właśnIe RozStRzygnIętego pRzez zaRząd województwa pomoR-
SkIego naboRu wnIoSków ze śRodków RegIonalnego pRogRamu opeRacyjnego 
województwa pomoRSkIego na lata 2014-2020. 

Rusza kolejna edycja kon-
kursu Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego dla 
twórców kultury. O sty-
pendia mogą ubiegać się 
zarówno artyści, jak też 
osoby zajmujące się pro-
mocją i upowszechnia-
niem kultury lub opieką 
nad zabytkami.

To już siedemnasta edycja 
konkursu, który skierowany jest do pomorskich artystów. 
Co ważne – o stypendium na realizację projektów mogą 
ubiegać się nie tylko osoby mieszkające i tworzące w na-
szym regionie, ale również autorzy projektów dotyczących 
województwa pomorskiego. -Stypendia przyznawane przez 
Urząd Marszałkowski cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem twórców. W ubiegłym roku otrzymało je 97 spośród 
ponad 200 ubiegających się artystów. Zainteresowanie było 
tak duże, że zdecydowaliśmy się podnieść kwotę dofinan-
sowania i w sumie przeznaczyliśmy na stypendia 350 tys. 
zł – mówi Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego.Wśród propozycji, które otrzymały dofinansowanie 
w ubiegłych latach były projekty literackie, muzyczne, scena-
riusze filmowe, spektakle teatralne, ale też sporo pomysłów 
związanych z kulturą regionalną.O stypendium mogą ubie-
gać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendia przyznawane są 
indywidualnie, na dokonanie określonego przedsięwzięcia 
o charakterze artystycznym w 2018 roku. 
Wnioski można składać bezpośrednio w Departamencie 
Kultury lub wysyłać pocztą na adres:
Departament Kultury, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 
z dopiskiem: stypendium twórcze.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 roku 
(w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stem-
pla pocztowego). (MP)

twórcy kultury poszukiwani
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Budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej to inwestycja UG 
Starogard Gd. W ramach 
prac zrealizowano ścieżkę 
o nawierzchni asfaltowej, 
parkingi, oświetlenie, punk-
ty widokowe, obiekty małej 
architektury, takie jak wiaty, 
ławki, stoły i kosze na śmie-
ci. Długość zagospodarowa-
nego traktu wynosi 1,95 km. 
- Naszą przygodę turystycz-
ną rozpoczynamy od Kręga. 
Tam czeka na nas parking 
na 20 samochodówktóry 
zachęca do pozostawie-
nia pojazdu i rozpoczęcia 
wędrówki, np. Uprawiania 
Nordic Walking, jazdy na 
rolkach, hulajnodze bądź 
rowerze. Pokonując 600m 
docieramy do obszaru 
Natura 2000 i rzeki Wie-
rzyca, nad którą znajduje 
się ponad 100 letni most 
kolejowy. Na nim to zlo-
kalizowano dwa punkty 
widokowe umożliwiające 
obserwację z wysokości 
ponad 12m obszaru Natura 
2000 w kierunku północno-
wschodnim i południowo-
zachodnim. Zlokalizowano 
tu wiaty stanowiące wspa-

Dla rowerzystów i turystów
INWESTYCJA | na teRenIe dawnego Szlaku kolejowego, na odcInku od mIejSco-
woścI kRąg do mIejScowoścI żabno powStała ścIeżka pIeSzo-RoweRowa.

niałe miejsce piknikowe. 
Znajdują się tu również naj-
dłuższe schody w powiecie 
starogardzkim prowadzące 
do brzegu rzeki. Miejsce to 
jest granicą administracyj-
ną między dwiema wsiami 
gminnymi, tj. Kręgiem i Żab-
nem. Pozostało nam jeszcze 
około 1350m i kończymy 
marszrutę na granicy z Mia-
stem Starogard Gdański – 
opisał trakt Dariusz Szczube-
łek, inspektor ds. inwestycji 

Urzędu Gminy Starogard Gd. 
Nowa ścieżka pieszo-ro-
werowa w przyszłym roku 
będzie połączona z miej-
skimi trasami rowerowymi. 
- Z niecierpliwością czeka-
my na rok 2018, w którym 
to samorządowcy Miasta 
Starogard planują realizację 
projektu mającego na celu 
połączenie naszego traktu 
z siecią dróg rowerowych 
funkcjonujących w centrum 
miasta. Również samorzą-

dowcy ze Skarszew planują 
wykorzystanie byłego traktu 
kolejowego. Ukończono już 
prace projektowe i uzyska-
no decyzję pozwolenia na 
budowę, a realizacja uzależ-
niona jest od rozpatrzenia 
złożonych wniosków na do-
finansowanie zewnętrzne 
– wyjaśnia Maria Michel, na-
czelnik wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji UG 
Starogard Gd. 

(UG)
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Najnowszy program Kaba-
retu Moralnego Niepokoju 
nazwano „Maj zaczyna się 
we wtorek”. Kabareciarze 
podkreślają, że nie ma w nim 
polityki, jest za to dużo hu-
moru. Stawiamy pytania, bo 
to jest istotą sztuki i odpo-
wiadamy na nie, bo głupio 
tak o coś spytać i cisza. Jak 
zaplanować wakacje i nie 
zwariować? Jak rozmawiać 
z teściem, żeby go nie za-
bić? Jak być nauczycielem 
i przetrwać szkolne zebra-

nie? Wiemy, że nie tylko my 
mamy podobne problemy. 
Mają je też ludzie na Pomo-
rzu, na Bahamach, w No-
wym Jorku i w Czelabińsku. 
Dlatego nasz program jest 
na światowym poziomie. 
Dlatego zapraszamy na 
nasz „Maj” ludzi z całego 
świata (dobrze by było gdy-
by rozumieli po polsku). 
Występ kabaretu odbędzie 
się 25 listopada w kinie „So-
kół”. Bilety kosztują 75 zło-
tych. (BG)

Wieczór z dobrym humorem
KULTURA | do StaRogaRdu pRzyjedzIe kabaRet 
moRalnego nIepokoju. pRzedStawIą w mIeścIe 
Swój pRogRam „maj zaczyna SIę we wtoRek”.
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

fo
t. 

m
at

.p
ra

so
w

e



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

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE:  Grzegorz Bryszewski,
Krzysztof Grajkowski

SKŁAD: Jagoda Lezner
j.lezner@expressy.pl

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

Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 

NIP 588-131-07-65
BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz

NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

REDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lębork 1100 m2 
cena 39.000 tel.602306210

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w wej-
herowie blisko centrum.1 pierto.tel.538 443 
446

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

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

SPRZEDAM murowany garaż z kanałem 
przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wej-
herowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

WYNAJMĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

ORYGINALNE koła z oponami zimowymi 
do fiata Grande i innych  15”+śruby+stojak 

na kola 350 zł, 695 230 080

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 z akce-
soryjnym wydechem na kat. B, gwarancja 
producenta, tel. 518 361 659

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

LEKCJE gry na gitarze dla początkujących 
oraz średniozaawansowanych. Luzino tel. 
506 077 549

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA
DAM PRACĘ

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

USŁUGI
SZKODY komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel. 
601-631-835

POżYCZKI chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

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
SEx-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna 
panów sponsorów tel 514120213 Sopot

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

RÓŻNE

SPRZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424 

SPRZEDAM dywan 1.20x2 m owalny be-
żowo brązowy 100 zł.tel.507486424

SPRZEDAM, Radio odtwarzacz samocho-
dowe do kaset z muzyka sprawne 80 zl tel 
796 400 131

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone możliwy transport. 
506250477

SPRZEDAM wózek inwalidzki 100 zł 
tel.58 6727297

ZIEMNIAK Wineta niesortowane 040 gro-
szy Rotacjna stan dobry 1600zl. Czestko-
wo. tel.510751837

SŁOMA 120 120 .40 zl i siano. Tegoroczne. 
60.zl Czestkowo 510751837

GAŁĘZIE tuji srebrnej na wiązanki do ob-
cięcia Hydrofor nowy na 220  450 zl t 506 
251 697

SPRZEDAM gitarę akustyczną LAG T66D 
z wmontowaną elektroniką fishan matrix + 
twardy futerał. Luzino, 506 077549

SPRZEDAM lodówkę dwupoziomowa oraz 
loże z podwójnym materacem .Przystepna 
cena. Tel 511411288 do godz.18

SPRZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek 950 zl, t 790 
290 835 Sierakowice

SPRZEDAM beczki plast na działkę do 
wody  i pod rynny czyste tel. 511 841 826

SPRZEDAM pianino tanio tel. 605 244 933

SPRZEDAM komplet mebli 
w tym szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424

SIANO, słoma w  balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Mozliwość 
trasportu.506250477

SPRZEDAM stół 90+90(180)kolor Venge i 6 
krzeseł 650 zł. tel.507486424

SPRZEDAM 2 komody z szafką z witrażem 
kolor Venge 800 zl tel.507486524

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 
666 025 860 e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

510 894 627
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Celem na nowe rozgrywki niezmien-
nie pozostaje miejsce w pierwszej 
ósemce ligi, a drużyna której liderują 
Marcin Flieger, Milan Milovanović i Jo-
seph Thomasson od początku pokazu-
je, że jest w stanie ten cel zrealizować, 
bo Kociewskie Diabły weszły w sezon 
bardzo przyzwoicie.

Na inaugurację ligi Polpharma zmie-
rzyła się Kingiem Szczecin, który kilka 
tygodni wcześniej okazał się lepszy na 
Tyskie Cup. W meczu o pierwsze punk-
ty sezonu było jednak zupełnie ina-
czej – to koszykarze ze Starogardu nie 
dali szans rywalom. Podopieczni Miliji 
Bogicevicia świetnie grali w obronie, 
a do tego prezentowali wysoką sku-
teczność rzutów. Po dwóch kwartach 
mieli ponad 20-punktową przewagę, 
już do końca jej nie oddali i wygrali 
swoje pierwsze spotkanie 87:66.

Drugiego spotkania – z Treflem Sopot 
–  nie udało się Polpharmie wygrać, ale 
samo spotkanie było na tyle wyrów-
nane, że do rozstrzygnięcia potrzebna 
była dogrywka – po czwartej kwarcie 
wynik brzmiał bowiem 74:74. Znako-
mita skuteczność rzutów za 3 punkty 
zawodników z Sopotu sprawiła, że to 
oni cieszyli się z wygranej 94:90.

W trzecim meczu Polpharma zmie-
rzyła się z Mistrzem Polski, Stelme-
tem Zielona Góra. Pierwsza kwarta to 
skuteczna gra obu zespołów, ale to 
Stelmet zszedł z parkietu prowadząc 
po pierwszej części spotkania 28:25. 
Później prawdziwy popis dała defen-
sywa Polpharmy, a do tego starogar-
dzianie zagrali skutecznie w ataku i po 
pierwszej połowie meczu Kociewskie 
Diabły miały przewagę 11 punktów. 
Tę w dalszej części spotkania odrabiali 

koszykarze z Zielonej Góry, ale zażar-
tą walkę wygrała Polpharma. Wynik 
82:77 na pewno stanowi sporą nie-
spodziankę i pokazuje, że Kociewskie 
Diabły to drużyna, z która muszą się 
liczyć wszyscy w lidze. – Kluczem do 
naszego zwycięstwa była obrona za-
grywek pick’n’roll Stelmetu. W pierw-
szy dwóch kwartach nie zrobiliśmy 
praktycznie błędu w tym elemencie 
gry – mówił na konferencji pomeczo-
wej Milija Bogicević. 

W sobotę o 18:00 Polpharma zagra 
u siebie z Dąbrową Górniczą, tydzień 
później zmierzą się z tamtejszym AZ-
S-em, a później podopiecznych Milji 
Bogicevicia czekają dwa mecze w Sta-
rogardzie – z Miastem Szkła Krosno 
(12. listopada, 18:00), oraz z Turowem 
Zgorzelec (18. listopada, 18:00). 

KG

POLUB NAS NA FACEBOOKU! /GST24.PL

Mistrz na kolanach
KOSZYKÓWKA | dwIe wygRane w tRzech meczach, w tym zwycIęStwo z mIStRzem 
polSkI. odnowIona polphaRma udanIe zaczęła Sezon 2017/2018. Z tej okazji w Starogar-

dzie odbyła się konferencja 
„Kazimierz Deyna – w sie-
demdziesiątą rocznicę uro-
dzin”, którą zorganizowała 
Pomorska Szkoła Wyższa 
w Starogardzie Gdań-
skim we współpra-
cy z Pomorskim 
Związkiem Pił-
ki Nożnej oraz 
U r z ę d e m 
Miasta.

U c z e s t n i -
cy sesji mieli 
okazję wysłu-
chać dziewię-
ciu prelegentów, 
którzy opowiadali 
o różnych aspektach ży-
cia wybitnego piłkarza. Re-
feraty wygłosili: prezydent 
Starogardu Gdańskiego Ja-
nusz Stankowiak, adiunkt 
Muzeum Ziemi Kociewskiej 
Zbigniew Potocki, ks. Marcin 
Kunda, Zbigniew Schwarz, 
Patryk Gabriel, Dariusz Skal-
ski, Justyna Wełmińska, Wie-
sław Wika i Błażej Mierzejew-

ski. Swoimi wspomnieniami 
o Kaziu podzielił się jego 
przyjaciel z San Diego, spe-
cjalny gość konferencji Ja-
nusz Marciniak.

Podczas sesji naukowej po-
święconej Kazimierzowi 

Deynie dowiedzie-
liśmy się między 

innymi szczegó-
łów na temat 
tego, jak wy-
glądał Staro-
gard Gdański 
w czasie, kiedy 
w nim miesz-

kał; faktów 
o jego rodzinie, 

religijności, trene-
rach, sporcie piłkarskim 

za jego czasów. Poznaliśmy 
też stan wiedzy starogardz-
kiej młodzieży na temat 
słynnego Kaki.

Wychowanek Włókniarza 
Starogard Gdański zagrał 
97 spotkań w Reprezentacji 
Polski, w których zdobył 41 
bramek. Zmarł 1. września 
1989 roku w San Diego.

dziś miałby 70 lat
PIŁKA NOżNA | 23. paźdzIeRnIka była 70. RocznIca uRo-
dzIn uRodzonego w StaRogaRdzIe kazImIeRza deyny, 
jednego z najlepSzych polSkIch pIłkaRzy w hIStoRII.

Przedłuża się niechlubna seria zespołu ze Starogardu – 
biało-zielono-biali nie wygrali sześciu kolejnych meczów.

KP Starogard przekonuje się w tym sezonie, że III liga to 
znacznie wyższy poziom, niż IV liga, a każdy punkt jest 
trudny do zdobycia. Od 9. września zespół nie może odnieść 
ligowego zwycięstwa, a strefa spadkowa znacznie się przy-
bliżyła. Październik nie zaczął się dla biało-zielono-białych 
zbyt udanie – od dwóch porażek 0-1 – z Bałtykiem Gdynia 
i Polonią Środa Wielkopolska. W każdym z tych meczów KPS 
miał swoje szanse, więc brak zdobytych punktów tym bar-
dziej był dużym rozczarowaniem. Podobnie było w poprzed-
ni weekend – w Starogardzie drużyna gospodarzy zremiso-
wała 1-1 z Jarotą Jarocin i wyrównała dopiero w końcówce 
meczu, jednak stworzyła sobie kilka na tyle dobrych sytuacji, 
że zespół mógłby cieszyć się z trzech punktów, gdyby je 
wykorzystał. Lepiej KPS radzi sobie w okręgowym Pucharze 
Polski. W IV rundzie rozgromił 9-1 Szarżę Krojanty, a w po-
przednim tygodniu pokonał Orła Gołubie 2-1. Dzięki wygra-
nej w V rundzie awansował do Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim – mecze zostaną rozegrane wiosną. Nieźle w V 
lidze spisuje się Wietcisa Skarszewy, która w miniony week-
end pokonała Czarnych Pruszcz Gdański i zajmuje wysokie, 
4. miejsce i do lidera traci 7 punktów. KPS zagra w sobotę 
na wyjeździe z wiceliderem, KKS-em Kalicz, a Wietcisę także 
czeka wyjazd – na mecz z Kaszubami Połchowo.
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