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KONKURS | RozstRzygnięto konkuRs na opRacowanie koncepcji aRchitektoniczno-
kRajobRazowej zagospodaRowania na teRenie cmentaRza w Lesie szpęgawskim.

SAMORZĄD | do gminy staRogaRd gdański pRzyjechała deLegacja z ukRaińskiej 
tRembowLi (obwód taRnopoLski).

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

będą Zmiany
Są SPóźnienia
Nawet 10-minutowe opóź-
nienia i odjazdy przed wyzna-
czoną na rozkładzie godziną 
– takie skargi na kolejki SKM 
dotarły do naszej redakcji. 

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

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

redakcja@expressy.pl

dZiękujemy, 
że jeSteście Z nami!

Henryk doering

ważni dla metroPolii
O tym, jak ważne miejsce w 
metropolii pełnią Kartuzy i 
powiat kartuski, mieli okazję 
przekonać się uczestnicy tego-
rocznej edycji kongresu Smart-
Metropolia.

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

Henryk Doering urodził się 9 
listopada 1956 roku i od po-
czątku związany był z Ziemią 
Kaszubską. Mieszkaniec Bia-
łogówy, absolwent Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego we Wrocławiu.

WszystKo PrzEczytasz na:

/expressypl

Wybrano koncepcję 
cmentarza wojennego

Wizyta ukraińskiej delegacji

Komisja Konkursowa do-
konała oceny prac kon-
kursowych. 
Na pierwszym miejscu 
znalazła się oferta nr 
051215 autorstwa Pani 
Katarzyny Ephraim z Hagi, 
drugie miejsce zajeła  
wspólna oferta nr 170363 
pana Michała Gajkowskie-
go, Katarzyny Szumotal-
skiej i Martina Kadnarova 
z Bobowa, trzecie miejsce 
zdobyła natomiast  oferta 
nr 290820 autorstwa Pani 
Karoliny Ptach z Rumii.
Najlepszą ofertą zdaniem 
publiczności została ofer-
ta nr 290820. (UG)
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Delegacji przewodzili Siergiej 
Popierecznij, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Trembowli 
oraz Jurij Nisztoj, Przewod-
niczący Trembowliańskiej 
Państwowej Administracji 
Rejonowej.
Gościom pokazano Zakład 
Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych w Starym Lesie, gdzie 
samorządowcy zapoznali się 
z systemem funkcjonowania 
gospodarki śmieciami.
- To bardzo nowoczesny 
zakład, który zrobił na nas 
ogromne wrażenie. Sami 
jesteśmy w trakcie kom-
pleksowego rozwiązywania 
problemu odpadów komu-
nalnych. Niestety my musi-
my wybudować wszystko 

za własne pieniądze, nie 
mamy wsparcia z Unii Euro-
pejskiej – stwierdził Siergiej 
Popierecznij.
Delegacja z Trembowli 
gościła również w Publicz-
nej Szkole Podstawowej i 
Przedszkolu Publicznym 
w Kokoszkowach.  Anna 
Benert, dyrektor PSP opro-
wadziła gości po placówce 
i szczegółowo omówiła jej 
funkcjonowanie. Ukraińcy 
nie kryli, że szkoła bardzo 
się im spodobała, a warunki 
w jakich uczą się nasi naj-
młodsi mieszkańcy są wręcz 
wzorowe.
- Pokazaliśmy naszym go-
ściom zaledwie wycinek 
naszej gminy. Widać było, 

że to co zobaczyli spodoba-
ło się i zrobiło na nich duże 
wrażenie. Samorządowcy z 
Trembowli są zainteresowani 
kontynuowaniem i rozwija-
niem współpracy. Być może 

w najbliższym czasie będzie-
my rozmawiali o formalnym 
partnerstwie – podsumował 
wizytę Stanisław Połom, Wójt 
Gminy Starogard Gd.
(UG)
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Obradowali starostowie
SAMORZĄD |  obRady konwentu staRostów województwa pomoRskiego miały miejsce w hoteLu Ren w staRogaRdzie gdań-
skim. pRowadzącym naRadę pRzewodniczący konwentu – miRosław czapLa (staRosta maLboRski).

INWESTYCJA | Rozpoczął się Remont pomieszczeń byłego dwoRca pkp w skaRszewach. w śRodku powstanie kLub „senioR +”.

Przywilejem gospodarza 
jako pierwszy głos zabrał 
Leszek Burczyk – starosta 
starogardzki. Przekazał naj-
ważniejsze fakty dotyczące 
powiatu, optymistyczne 
dane odnośnie gospodarki 
i poinformował, że głównym 
problemem miasta i okolic 
jest brak obwodnicy miej-
skiej. 
Podczas spotkania powró-
cono do sierpniowego hura-
ganu z nawałnicą, który spu-
stoszył część powiatów woj. 
pomorskiego.
- Bardzo dziękuję za pomoc 
– mówił starosta chojnic-
ki Stanisław Skaja. - Myślę, 
że obojętnie który powiat 
zostanie w przyszłości do-
tknięty podobną tragedią, 
zawsze będzie mógł liczyć na 
innych. To świadczy o tym, że 
samorządy dają radę. W ta-
kich chwilach możemy się 
wspierać.
Dziękowała również Alicja 
Żurawska – starosta kościer-
ski. Szczególnie za pomoc 
finansową udzieloną przez 
starostę starogardzkiego 
oraz Starostę Wejherowską 
Gabrielę Lisius.
Informacje na temat projek-
tu ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych oraz 
o zmianach w Karcie Nauczy-
ciela przedstawiła Katarzyna 
Liszka – Michałka, ekspert 
Związku Powiatów Polskich. 
Tak się złożyło, że tego same-
go dnia projekt ten stał się 
już ustawą, ponieważ został 
przyjęty przez Sejm i skiero-

wany do Senatu.
Z dużym zainteresowaniem 
wysłuchali obecni dr. n. fiz. 
dr. h.c. Jerzego Janickiego 
z Instytutu Badań Fizykome-
dycznych, który przedstawił 
program diagnostyki i wcze-
snego wykrywania choroby 
niedokrwiennej serca, bę-

dącej najczęstszą przyczyny 
zawałów. Oferował on pla-
cówkom medycznym samo-
rządów lokalnych fizyczny 
model badania elektrycznej 
pracy serca, sporządzany 
w oparciu o badania EKG. 
Regionalny Plan Działania 
na rzecz zatrudniania na 

rok 2018, oraz Założenia re-
gionalnego programu ak-
tywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w 2018 roku 
przedstawiła natomiast  Jo-
anna Witkowska – dyr Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. Okazuje się, że 
w związku z obniżającą się 

stopą bezrobocia i pojawia-
jącym się problemem braku 
pracowników, konieczne jest 
zmobilizowanie rezerw spo-
łecznych w postaci osób dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz 
tzw. młodych emerytów. Słu-
ży temu m. in. projekt „Kieru-
nek na pracę”.
Przepisy dotyczące przyzna-
wania dotacji samorządom 
będą uszczelnione, wymiar 
pensum logopedów, psycho-
logów, pedagogów szkol-
nych ujednolicony, a ścieżka 
awansu zawodowego na-
uczycieli wydłużona - zdecy-
dował Sejm.
Ustawa dotyczy m.in. zmian 
w przyznawaniu i rozlicza-
niu dotacji: podręczniko-
wej, przedszkolnej, dotacji 
dla szkół dla dorosłych oraz 
finansowania świadczeń 
pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze so-
cjalnym.
Na zakończenie gospoda-
rze zaprosili do zwiedzenia 
browaru, który jest częścią 
kompleksu hotelowego Ren. 
Następny Konwent odbę-
dzie się w styczniu 2018 roku 
w Bytowie.
Anna Kłos
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Klub dla Seniorów  w dawnym dworcu
Klub będzie funkcjonował w strukturze 
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Skarszewach. Dzięki zaję-
ciom klubowym, starsi mieszkańcy będą 
mogli spędzać mile czas, rozwijać swoje 
zainteresowania i talenty, nawiązując przy 
tym nowe znajomości. Będą aktywni i po-
czują się bardziej potrzebni i szanowani. 
- Chcemy rozwijać dla seniorów różne formy 
działalności kulturalno – oświatowej, towa-
rzyskiej i wypoczynkowej – mówi Mirosława 
Möller, dyrektor GOKiBP. - W tym celu będą 
na przykład funkcjonowały Sekcja Turystyki 
Rowerowej, Sekcja Turystyki Pieszej i Sekcja 
Teatralna. Zaplanowaliśmy też organizację 
spotkań autorskich, literackich i nawiązy-
wanie kontaktów z innymi Klubami Seniora. 
Aktywizowanie osób starszych i troska o nie, 
to priorytet w zakresie polityki senioralnej 
Gminy Skarszewy. Dlatego już blisko dwa 
lata temu powstał w Skarszewach Dzien-
ny Dom Pobytu „Senior Wigor”, na którego 
działalność pozyskano środki z rządowego 
programu. Na stworzenie Klubu „Senior+” 
Gmina Skarszewy również zdobyła środki 
z rządowego programu, w tym przypad-
ku był rządowy Program „Senior +” na lata 
2015-2020. 
Prace budowlane w budynku dawnego 
dworca mają potrwać do końca roku.(SK)
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Wręczenie świadectw czeladniczych
RELACJA | pRawie 70 uczniów z powiatu staRogaRdzkiego otRzymało świadectwa czeLadnicze podczas paździeRnikowej uRo-
czystości w cechu Rzemiosł Różnych w staRogaRdzie gdańskim. świadectwa tRafiły także do uczniów, któRzy w bieżącym Roku 
ukończyLi naukę i pRacują teRaz w fiRmie steico.

EDUKACJA | w  szkołach pRowadzonych pRzez powiat staRogaRdzki pojawią się 
uRządzenia, któRe służą do pomiaRu jakości powietRza.

Świadectwa czeladnicze trafi-
ły do młodzieży, która w tym 
roku przystąpiła do egzami-
nów czeladniczych i zdała 
je z wysokimi ocenami. Uro-
czystość ich wręczenia mia-
ła miejsce 25 października 
w Cechu Rzemiosł Różnych 
w Starogardzie Gdańskim. 
Łącznie doceniono 
w ten sposób prawie 70 
uczniów z regionu, świa-
dectwa trafiły również do 
uczniów, którzy w bieżą-
cym roku ukończyli naukę 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Czarnej Wo-
dzie i pracują już w firmie 
STEICO: Mateusz Klaman 
(elektryk), Marcin Klein-
schmidt (elektryk), Jakub 
Tuszkowski (elektryk), Kac-
per Tuszkowski (elektro-
mechanik) i Dawid Zyg-
mański (elektromechanik). 
W ramach współpracy firmy 

STEICO i szkoły w Czarnej 
Wodzie w 2015 roku firma 
wybudowała nowy budy-
nek Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, rok później 
oficjalnie wdrożono (we 
współpracy z kuratorium) 
nowatorski, dualny system 
kształcenia (trzy dni nauki 
w szkole i dwa dni praktyki 
w zakładzie STEICO), który 
gwarantuje absolwentom 
pracę, a także uznanie ich 
dyplomu w Niemczech. 
W uroczystości, która miała 
miejsce w Sali Domu Rze-
miosła uczestniczył również 
wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego – Krzysztof 
Trawicki, prezes Zarządu Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
MSP w Gdańsku – Wiesław 
Szajda, starszyzna Cecho-
wa, kapelan rzemieślników 
starogardzkich ksiądz Marek 
Błażejczyk i przedstawiciele 

lokalnych urzędów i instytu-
cji. Świadectwa czeladnicze 
wręczył prezes Zarządu Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
MSP w Gdańsku i wicemar-
szałek województwa pomor-
skiego. Podczas uroczystości 
miała miejsce także wymia-
na uwag na temat szkolenia 
zawodowego młodzieży. 
Aktualnie w Zakładzie Spół-
ki STEICO w Czarnej Wodzie 
kształci się łącznie 62 mło-
docianych pracowników, 
w tym w zawodach: stolarz, 
elektryk, ślusarz, mechanik 
– monter maszyn i urządzeń 
oraz w nowym zawodzie 
mechanik – operator maszyn 
do produkcji drzewnej. Spół-
ka prowadzi szereg działań 
w zakresie propagowania 
szkolnictwa zawodowego 
i wspiera nowoczesny sys-
tem edukacji zawodowej. 
(GB)

Uczniowie ZSP w Czarnej Wodzie ze świadectwami czeladniczymi (od lewej): Marcin Kleinsch-
midt,  Mateusz Klaman, Kacper Tuszkowski, Dawid Zygmański i Jakub Tuszkowski.
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Walka ze smogiem
Premierowa akcja Powiatu 
Starogardzkiego wpisuje się 
w działania pod szyldem „Ko-
ciewie najrzy się z naturą”. Do 
szkół trafiły urządzenia, dzięki 
którym będzie można spraw-
dzać jakość powietrza.
- Sprawa jest fundamentalna 
- podkreśla Patryk Gabriel, 
członek Zarządu Powiatu. - 
Od sierpnia planeta Ziemia 
się już nie regeneruje.  To, co 
oglądamy w filmach katastro-
ficznych, za moment stanie 
się przyszłością dzieci i wnu-

ków. Dla nas, jako osób od-
powiedzialnych za edukację, 
obowiązkiem jest, żebyśmy 
starali się temu przeciwdzia-
łać. Jeżeli nasi uczniowie będą 
wiedzieli, że palenie śmieci 
jest nie tylko obciachem, ale 
przede wszystkim powoduje 
trucie siebie, rodziny i otocze-
nia, to już będzie to początek 
ważnej zmiany w myśleniu 
społeczeństwa.
- Ruszamy z akcją #STOP-
SMOG, która jest projektem 
edukacyjnym mającym na 

celu walkę ze smogiem po-
przez przekazanie wiedzy i 
świadome działania w celu 
ograniczenia zanieczyszcze-
nia powietrza - wyjaśnia Alina 
Bartosz z Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sta-
rostwa Powiatowego. - W 
ramach tej akcji odbędą się 
prelekcje, konkursy, badania 
jakości powietrza, a także bę-
dziemy szukać rozwiązań na 
poprawę sytuacji. Dla szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Starogardzki zakupiliśmy 

urządzenia do pomiaru pyłu 
zawieszonego. Te urządzenia 
zostaną zamontowane na 
budynkach szkół. To począ-
tek konkursu, w którym brać 
udział będą właśnie szkoły.
Gdy już urządzenia zosta-
ną umieszczone we wła-
ściwym miejscu, w szko-
le odbywa się spotkanie 
inaugurujące akcję. Pierwszy 
„odbiór” zaplanowano w II 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Starogardzie Gdańskim.  
(SP)
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Potrącił kobietę

aresztowanie gwałciciela

uderzył w drzewo
poLicjanci ze staRogaRdu gdańskiego pRacowaLi na miejscu wypadku 
dRogowego do jakiego doszło na jednej z uLic w centRum miasta. 

poLicjanci ze staRogaRdu gdańskiego  zatRzymaLi 45-Letniego męż-
czyznę, któRy zmusił kobietę do czynności seksuaLnych. 

poLicjanci wyjaśniają okoLiczności tRagicznego wypadku dRogowe-
go do jakiego doszło w skóRczu na dRodze wojewódzkiej nR 214.

Pracujący na miejscu mundurowi ustalili, że 
do zdarzenia doszło, gdy kierowca osobo-
wego volkswagena stracił panowanie nad 
pojazdem i zjechał na prawą stronę drogi, 
gdzie potrącił stojącą na przystanku auto-
busowym kobietę. Piesza doznała obrażeń 
ciała i trafiła do szpitala.
Interweniujący w tej sprawie funkcjonariu-
sze zatrzymali dowód rejestracyjny od roz-
bitego pojazdu. Jak się okazało samochód 
nie posiadał aktualnych badań technicz-

nych. Sprawca tego wypadku stracił również 
swoje prawo jazdy. Policjanci wręczyli mu 
pokwitowanie za zatrzymany dokument. 
Wiadomo już, że 23-letni mężczyzna był 
trzeźwy.
Funkcjonariusze sporządzili oględziny roz-
bitego auta. Policyjny technik wykonał do-
kumentację procesową oraz zabezpieczył 
ujawnione na miejscu ślady, które mogą 
okazać się pomocne w ustaleniu bliższych 
okoliczności tego zdarzenia.(KPP)

Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu 
funkcjonariusze do zdarzenia doszło, gdy 
kierowca audi jadąc w kierunku Lubicho-
wa (z nieustalonej do tej pory przyczyny) 
zjechał na lewe pobocze, gdzie uderzył w 
drzewo. Obrażenia jakich doznał 34-letni 
mieszkaniec powiatu słupskiego okazały 
się śmiertelne. Podróżująca tym pojazdem 
28-letnia kobieta wraz z dzieckiem trafiła do 

szpitala. Droga w miejscu, gdzie doszło do 
wypadku była całkowicie zablokowana.
Funkcjonariusze sporządzili oględziny roz-
bitego auta. Policyjny technik zrobił zdjęcia, 
wykonał szkic sytuacyjny oraz zabezpieczył 
ujawnione na miejscu ślady, które pomogą 
w ustaleniu bliższych okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia.
(KPP)

Do zdarzenia doszło w połowie września br. 
w lesie na obrzeżach Starogardu Gdańskie-
go. Jak ustalili śledczy, kobieta zbierająca 
grzyby została zmuszona przez sprawcę do 
obcowania płciowego.Podejrzewany o po-
pełnienie tego przestępstwa mężczyzna był 
zamaskowany i uciekł z miejsca zdarzenia.
Mężczyzna został zatrzymany w starogardz-

kiej komendzie, gdzie stawił się na wezwa-
nie w celu wykonania czynności dowodo-
wych.W miniony piątek Sąd Rejonowy w 
Starogardzie Gdańskim zastosował wobec 
45-letniego mieszkańca Kociewia tymcza-
sowy areszt.  Teraz mężczyzna spędzi naj-
bliższe 3 miesiące za kratkami, gdzie będzie 
oczekiwał na dalsze decyzje sądu.(KPP)
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Seniorzy z Energą i energią
RELACJA | podczas spotkania w saLi bankietowej osp skaRszewy  pRofesoR gRzegoRz Raczak – poseł na sejm, z zawodu LekaRz 
kaRdioLog zadał Licznie zgRomadzonym pytanie: kiedy zaczyna się życie człowieka?

Obecny na sali senator An-
toni Szymański odpowie-
działby bez wahania, że w 
momencie zapłodnienia ko-
mórki jajowej w organizmie 
kobiety, ateista, że w mo-
mencie porodu, tymczasem 
profesor odpowiedział:
- Kiedy pies zdechnie a dzieci 
wyprowadzą się z domu.
Rzeczywiście, dopiero wtedy, 
ludzie, dotąd zajęci budowa-
niem gniazda, pracą i wy-
chowywaniem dzieci,  mogą 

pomyśleć o sobie. To wiek 
cudownych możliwości. Nie-
stety we współczesnych cza-
sach obowiązywania kultu 
młodości, wpadają w poczu-
cie winy, że nie są już piękni 
i młodzi, dają sobie wmówić, 
że już nic im się od życia nie 
należy, że czeka ich tylko 
nudna wegetacja. Aby ich 
przekonać, że wcale tak nie 
jest, Spółka Energa urucho-
miła pilotażowy na razie pro-
gram SENIORZY Z ENERGIĄ. 

Inicjatywie tej przyklasnął 
wojewoda Dariusz Drelich:
- „Seniorzy z Energią” to 
świetna inicjatywa. To ukłon 
w stronę tych, których życio-
we doświadczenie i wiedza 
są nie do przecenienia. Wiele 
możemy się od nich nauczyć 
– podkreślał wojewoda.
Od 16 października w miej-
scowościach objętych pro-
gramem,w 6 gminach wo-
jewództwa pomorskiego: w 
Skarszewach, Kępicach, Łe-

bie, Nowej Karczmie, Nowym 
Dworze Gdańskim i Pelplinie 
regularnie przez 10 tygodni 
będą się odbywać różno-
rodne zajęcia dla seniorów, 
zachęcające do codziennej 
aktywności.
- Seniorzy, choć mają duże 
pokłady energii, potrzebują 
bodźca, który umożliwi im 
ponowne aktywne uczest-
nictwo w życiu społeczności. 
Dlatego zaproponowaliśmy 
warsztaty, szkolenia i koła za-

interesowań z różnych dzie-
dzin. Podchodzimy do tema-
tu kompleksowo – zaznaczył  
Jarosław Dybowski – prezes 
Energi Obrót SA.
W Skarszewach, gdzie nastą-
piła inauguracja programu, 
licznie zgromadzeni seniorzy 
mogli się przekonać jak to 
wszystko będzie funkcjono-
wało.
W programie spotkania były 
bezpłatne badania i konsul-
tacje medyczne, można było 

dać sobie zmierzyć poziom 
cukru we krwi, ciśnienie, zro-
bić EKG. Wszystko na miejscu, 
bezpłatnie, bez skierowań i 
czekania. Konsultacje z diete-
tykiem wyjaśniały jak powin-
no się odżywiać z korzyścią 
dla zdrowia. Porady Mobilne-
go Biura Obsługi Klienta sp. 
ENERGA uczyły jak korzystać 
z elektryczności, aby obniżyć 
rachunki, wyjaśniano wątpli-
wości dotyczących taryfy czy 
rachunków. Anna Kłos

Od lewej: Jarosław Dybowski 
– prezes Energi Obrót SA, woje-
woda Dariusz Drelich, burmistrz 
Skarszew Jacek Pauli

ZDROWIE | kociewskie centRum zdRowia pRzygotowało 3  
punkty medyczne w któRych pacjenci mogLi bezpłatnie skon-
tRoLować poziom cukRu. 

INWESTYCJA | na dRodze wojewódzkiej nR 224 na odcinku 
godziszewo – węzeł autostRady a1 stanisławie, ReaLizowana 
jest inwestycja gdańskiego zaRządu dRóg wojewódzkich.

Badano poziom cukru Inwestycja drogowa

Podczas tegorocznej akcji, któ-
ra miała miejsce 14 listopada 
przebadano ok. 560  pacjen-
tów.
Obecnie na świecie na cukrzy-
cę choruje ponad 300 milio-
nów ludzi (jest to głównie typ 
drugi cukrzycy, występujący 
głównie u dorosłych i bardzo 
silnie związany właśnie z oty-
łością).  W Polsce są to 3 milio-
ny osób, w tym szacuje się, iż 
blisko 1 milion o chorobie nie 
wie. Co najmniej drugie tyle 
osób ma stan przedcukrzyco-
wy.
- Im wcześniej rozpoznamy 
zaburzenia gospodarki wę-
glowodanowej, tym szybciej 
możemy zastosować odpo-
wiednią terapię i uniknąć 
niebezpiecznych dla zdrowia 
skutków hiperglikemii (pod-
wyższonego poziomu gluko-
zy) – wyjaśnia lek. Katarzyna 
Rusak, specjalista chorób we-
wnętrznych. - 
Dzięki znacznemu postępowi 
jaki dokonuje się w medycynie 

możemy coraz lepiej leczyć 
cukrzycę - pojawiają się na 
rynku kolejne leki o nowych  
mechanizmach  działania, ko-
lejne rodzaje insulin.  - Coraz  
więcej jest  metod diagno-
stycznych wykorzystywanych 
w celu poszukiwania powikłań 

cukrzycy, coraz więcej  tech-
nik i zabiegów leczących jej 
powikłania.  Niemniej jednak 
znacznie lepiej jest zapobie-
gać chorobie niż ją leczyć – 
podkreśla lek. Katarzyna Rusak 
(SP)

Polega ona na rozbudowie 
tej drogi: prace dotyczą gmi-
ny Skarszewy, jak i gminy 
Tczew, chodzi o odcinki o 
łącznej długości prawie 10 
km; nie tylko DW 224, ale i 
też drogi wojewódzkiej nr 
222 w Godziszewie, w rejo-
nie skrzyżowania z DW 224 
(około 400 m).Zakresem 

robót objęte są również od-
cinki dróg powiatowych i 
gminnych w obszarze skrzy-
żowań, jak też istniejąca in-
frastruktura techniczna. W 
związku z toczącymi się pra-
cami, na odcinku za Godzi-
szewem, w kierunku Tczewa, 
obowiązuje czasowo ruch na 
jednym pasie, sterowany sy-

gnalizacją świetlną.
Przebudowa drogi odbywa 
się z wykorzystaniem do-
finansowania unijnego, w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego - 85 
proc. środków jest z puli 
RPO, a 15 proc. to wkład wła-
sny województwa. Wartość 
inwestycji sięga około 25 
mln złotych. Termin zakoń-
czenia zadania to sierpień 
2018 roku. 
Przypomnijmy, że w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku 
została podpisana umowa 
na rozbudowę tejże drogi, z 
udziałem m.in. członka Za-
rządu Województwa Ryszar-
da Świlskiego, dyrektora Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku Grzegorza Stacho-
wiaka, a ze strony samorzą-
dowców lokalnych zaprosze-
ni byli burmistrz Skarszew 
Jacek Pauli oraz przedstawi-
ciel gminy Tczew.(SK)
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Od 18 do 24 listopada br. 12 po-
morskich przedsiębiorstw oraz 2 
pomorskie uczelnie wezmą udział 
w misji gospodarczej do Chin. Do  
udziału w misji zaproszono firmy 
z branży stoczniowej, spożywczej 
oraz chemicznej. Wydarzenie jest 
organizowane  w ramach projektu 
„Pomorski Broker Eksportowy” –  re-
gionalnego (pierwszego w Polsce) 
kompleksowego systemu wspie-
rającego działalność  pomorskich 
przedsiębiorców za granicą. Reali-
zację działań w Pomorskim Brokerze 
Eksportowym przez najbliższe lata 
umożliwią  środki finansowe  z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Z misją pomorskich firm zwią-
zane jest uruchomienie w Pekinie 
Biura Pomorskiego Brokera Eks-
portowego, które  wspierać będzie 
pomorski biznes w nawiązywaniu 
kontaktów z podmiotami chiński-
mi, organizacji spotkań bizneso-
wych oraz pobytu naszych przed-
siębiorców na terenie Chin. 

- Wybór firm właśnie z tych branż 
wynika z wiedzy i doświadczenia 
współorganizatora misji gospodar-
czej, Pomorskiego Biura w Chinach, 
które już od 2011 roku reprezentuje 
nasz region w Państwie Środka. Dobre 
relacje z lokalnym biznesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb rynku i na dobór 
odpowiednich uczestników ze strony 
chińskiej w spotkaniach B2B. Liczymy 

więc na wzajemne zainteresowanie 
ofertami biznesowymi. Przygotowa-
ny program umożliwi również szerszą 
prezentację województwa pomor-
skiego, jako potencjalnego partnera 
dla regionów oraz miast, które będzie-
my odwiedzać – mówi  Piotr Ciecho-
wicz, Wiceprezes Zarządu Agencji 
Rozwoju Pomorza.

Dla pomorskich przedsiębiorców 
zorganizowano spotkania B2B z fir-

mami z Pekinu, Qing-
dao oraz Liaocheng, 
wizytę  studyjną 
w Parku Rolnictwa 
Ekologicznego i Par-
ku Technologicznym 
Przemysłu Chemicz-
nego w Liaocheng 
oraz seminaria gospo-
darcze, wprowadza-
jące polskie firmy na 
rynek chiński. Stronie 
chińskiej  zostanie 
przybliżona  specyfika 
pomorskiego regio-
nu i biznesu. Uczest-
nicy misji udadzą się 
również do Qingdao 
– drugiego co do wiel-
kości portu w Chinach, 
ośrodka przemysłowe-
go i biznesowego, gdzie odbędą 
się spotkania B2B z przedstawicie-
lami  reprezentowanych branż.

Przedstawiciele dwóch pomor-
skich uczelni: Politechniki Gdańskiej 
oraz Akademii Sztuk Pięknych,   na-
wiążą kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami. 
Udział uczelni jest związany z pro-
jektem Study in Pomorskie, w ra-
mach którego ośrodki akademickie  
prowadzą działania zachęcające za-

granicznych studentów do studio-
wania na naszych uczelniach.
Misji towarzyszyć będą dwa wyda-
rzenia na szczeblu samorządowym: 
podpisanie Listu Intencyjnego po-
między miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz  Porozumienia o Współpracy po-
między Pruszczem Gdańskim a Yang-
gu.  W obu przypadkach współpraca 
dotyczyć będzie wzmocnienia relacji 
gospodarczych i handlowych oraz  
wykorzystania terenów inwestycyj-
nych. Grzegorz Bryszewski

Misja gospodarcza do Chin

Piotr CieChowiCz, 
Wiceprezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Pomorza

 
To pakiet działań, którego celem jest wspieranie inicja-
tyw służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrod-
ków akademickich i poprawie ich konkurencyjności. 
Wspólna inicjatywa ma przyczynić się m.in.do: zwięk-
szenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzą-
cych spoza województwa pomorskiego, studiujących 
na pomorskich uczelniach; zatrzymania na regional-
nych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich 
i zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni. 
Partnerzy projektu to: Samorząd Województwa Pomor-
skiego; Agencja Rozwoju Pomorza; Akademia Morska 
w Gdyni; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniusz-
ki w Gdańsku; Akademia Pomorska w Słupsku; Akade-
mia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdań-
sku; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Gdań-
ska i Uniwersytet Gdański

Projekt Study in PomorSkie
Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” to kompleksowy system wspierania ekspor-
tu w województwie pomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PBE jest projektem part-
nerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Inkubator 
STARTER, InvestGDA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Odbiorcami Broke-
ra są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim. 
Broker oparty jest na trzech filarach. Pierwszy obejmuje ocenę potencjału eksportowe-
go firm, które chciałyby rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność na rynkach zagra-
nicznych. Do tego celu stworzona została sieć wykwalifikowanych brokerów ekspor-
towych oraz przygotowano wiele szkoleń i seminariów dotyczących wejścia na rynki 
zagraniczne.  Dzięki drugiemu  firmy mogą liczyć na  dofinansowanie udziału w szero-
kiej ofercie misji gospodarczych i międzynarodowych targów. Trzeci daje możliwość 
ubiegania się o granty na dofinansowanie udziału w dowolnie wybranych targach i in-
nych wydarzeniach gospodarczych na całym świecie, poza oferowanymi przez pro-
gram wsparcia.

PomorSki Broker ekSPortowy

BIZNES | pRomocja gospodaRcza Regionu, pokazanie potencjału pomoRskich fiRm  i nawiązanie współpRacy biznesowej, 
a także pRomocja pomoRskich uczeLni  - to główne ceLe misji gospodaRczej województwa pomoRskiego do chin, któRej 
oRganizatoRami są samoRząd województwa pomoRskiego oRaz agencja Rozwoju pomoRza.

Laboratorium Analiz Chemicznych  •	
Spark-Lab Sp. z o.o.
Entra Sp. z o.o.•	
I.W. IMPULS•	
NM Monika Ziółek•	
Natura i Zdrowie Sp. z o.o.•	
Elbudmed Hubert Staśkiewicz•	
StoGda Ship•	
Przedsiębiorstwo Usług Okrętowych  •	
PRODMOREX Sp. z o.o.
PPH CYMES Sp. z o.o. Sp. K•	
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe •	
NAVA Sp. z o.o.
PPHU „NASZA CHATA” Marek Zblewski•	
SEKO S.A.•	

PomorSkie firmy 
BiorąCe udział w miSji:

dobre relacje 
z lokalnym biz-

nesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb 
rynku i na dobór od-
powiednich uczest-
ników ze strony chiń-
skiej w spotkaniach 
b2b. Liczymy więc na 
wzajemne zaintereso-
wanie ofertami bizne-
sowymi. 

fo
t. 

A
ge

nc
ja

 R
oz

w
oj

u 
Po

m
or

za

fo
t. 

A
ge

nc
ja

 R
oz

w
oj

u 
Po

m
or

za

To już 
trzecia misja

-  W skład pomorskiej delegacji wchodzi 12 
firm oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych, których udział biorąc pod uwagę spe-
cyfikę rynku chińskiego będzie dodatkowym 
wzmocnieniem wiarygodności oferty gospo-
darczej województwa pomorskiego. To już 
trzecia współorganizowana przez agencję mi-
sja gospodarcza do Chin. Dwie pierwsze, przy-
gotowane pod kątem branży spożywczej, zosta-
ły pozytywnie ocenione przez pomorskie firmy.

facebook.com/gst24plŚroda, 22 listopada 2017
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REKLAMA                                                       187/2017/RL

POMORZE | wojewoda pomoRski daRiusz dReLich oRaz wicemaRszałek paweł oRłowski wspóLnie pRzecięLi wstęgę w dyspo-
zytoRni medycznej pRzy uL. beniowskiego 7 w gdańsku, inauguRując jej działaLność.

Aby pomoc dotarła na czas
Oznacza to likwidację od 1 listopada br. dyspozytorni medycznych rozlokowanych w powiatach wojewódz-
twa pomorskiego. Obecnie zamiast 18 funkcjonować w województwie pomorskim będą dwie – w Gdańsku 
i Słupsku.  Słupska obejmuje swym zasięgiem powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, 
gdańska – pozostałe. Jak poprzednio w razie potrzeby należy dzwonić pod nr 999 lub nr alarmowy 112.

tys. mieszkańców. Oczywi-
ście nie znaczy to, że ta cała 
populacja będzie potrzebo-
wała nagle szybkiej pomocy 
Niemniej wypadki i nagłe 
pogorszenie stanu zdrowia 
zawsze mogą się zdarzyć. 
Gdańska dyspozytornia za-
rządza 65 zespołami ratow-
nictwa medycznego, 5 moto-
cyklami ratowniczymi, łodzią 
ratunkową i śmigłowcami 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Przez całą dobę 
dyspozytorzy medyczni od-
bierają przeciętnie 800 tele-
fonicznych zgłoszeń, z czego 
ponad 500 jest zakończone 
wysłaniem zespołu ratownic-
twa medycznego.

Jak z tego wynika, oso-
by dyżurujące w dyspo-
zytorni muszą sprawnie 
i trafnie podejmować 
decyzje?

- Muszą być przy tym dobry-
mi psychologami. Dzwonią-
cy często jest spanikowany, 
mówi chaotycznie, trzeba go 
uspokoić i postarać się, aby 
podał jak najwięcej rzeczo-
wych informacji, oraz kiero-

wać jego postępowaniem 
tak, aby pomoc była jak naj-
bardziej efektywna. Wysłanie 
karetki nie kończy sprawy, 
należy dalej utrzymywać 
kontakt z osobą wzywającą 
pomocy i informacje od niej 
przekazywać ekipie w ambu-
lansie.  Poza tym te dwie po-
morskie dyspozytornie  mają 
zwiększoną liczbą zespołów 
ratownictwa medycznego, 
mogą wysyłać do zdarzenia 
zespół najbliższy miejscu 
zdarzenia. Pomaga w tym 
nowoczesny system łączno-
ści zintegrowany z modułem 
mapowym. Ponadto, dużo 
prostsza i łatwiejsza jest 
koordynacja akcji  ratunko-
wych w przypadku zdarzeń 
z większą liczbą poszkodo-
wanych, gdzie konieczne 
jest zaangażowanie wielu 
zespołów ratownictwa me-
dycznego. Istotna jest też 
poprawa zarządzania infor-
macją dotyczącą ratowania 
życia i zdrowia obywateli 
oraz zapewnienie sprawne-
go przekazywania danych 
między służbami rozmawiała: 
Anna Kłos

- Po co te zmiany? - py-
tam wojewodę Dariusza 
Drelicha

- Nie znaczy to, że wszystkie 
karetki, motocykle i helikop-
tery zgromadzimy w tych 
dwu miejscach, pozostaną 
one fizycznie tam gdzie są, 
zmiana dotyczy zarządzania 
nimi. Przed zmianami w każ-
dym rejonie operacyjnym 
zespołów ratownictwa me-
dycznego, czyli potocznie 
mówiąc grupy karetek pogo-
towia ratunkowego, funkcjo-
nowała jedna dyspozytornia 
medyczna, która zarządzała 
ich ruchem.  Dysponowała 
wyłącznie swoimi zespołami  
(miała w swej gestii od 3 do 
12 ambulansów,  w zależ-
ności od wielkości rejonu). 
Gdy wszystkie były zajęte, 
dyspozytor nie mógł w razie 
potrzeby samodzielnie sko-
rzystać z wolnego ambulan-
su z innego rejonu operacyj-

nego. Mógł zgłosić potrzebę 
w innym regionie, co wydłu-
żało  czas dotarcia do potrze-
bującego. Poza tym w każdej 
z dyspozytorni medycznych 
(z wyjątkiem Gdańska i Gdy-
ni) znajdowało się tylko jed-
no całodobowe stanowisko. 
W przypadku większej liczby 
zgłoszeń od osób jednocze-
śnie potrzebujących pomo-
cy, dyspozytor nie był w sta-
nie ich obsłużyć.

Jakie są korzyści nowe-
go systemu?

- Wprowadzenie tzw. skon-
centrowanych dyspozytorni 
medycznych uelastycznia 
zarządzanie ruchem Zespo-
łów Ratownictwa Medycz-
nego.  Przede wszystkim 
skraca czas  dojazdu karetki 
do  osoby potrzebującej po-
mocy. W ramach gdańskiej 
dyspozytorni 10 dyspozyto-
rów medycznych całodobo-
wo ma pod opieką ok. 1800 
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Wyjazd na Sycylię
RELACJA | dzieci z gminy cedRy wieLkie wyjechały do włoch i uczyły się żegLaRstwa na sycyLii w Rejonie maRina di Ragusa.

INWESTYCJA | gmina skaRszewy pozyskała bLisko 8 mLn zło-
tych śRodków unijnych na RewitaLizację.

W wyjeździe, który miał 
miejsce na początku wrze-
śnia 2017 roku, uczestni-
czyła dziesięcioosobowa 
grupa dzieci w wieku 9-10 
lat. Wyjazd został zorgani-
zowany w ramach projek-
tu Północ/Południe: Jedno 
Morze (Nord/Sud: un Mare), 
pomysłodawczynią i koor-

dynatorem projektu była 
Pani Krystyna Balewski- Pa-
wela przy współpracy z PZŻ 
w Gdańsku, Gminy Ragusa 
oraz Gminy Cedry Wielkie.

Najmłodsi (razem 
z dziećmi z gminy Ragu-
sa) uczestniczyli wspólnie 
w całodziennych zajęciach 
żeglarskich, animacyjnych, 

kulturowych, językowych 
i sportowych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pe-
dagogicznej, zarówno pol-
skiej, jak i włoskiej. Pobyt 
na Sycylii uczestników wy-
jazdu zagranicznego, mimo 
intensywności działań że-
glarskich i wielu atrakcji 
mijał w bezpiecznej i miłej 

atmosferze.
Grupa dzieci, jak i opie-

kunów bardzo szybko się 
zintegrowała - co pozwoli-
ło opracować szczegółowy 
plan działań na wszystkie 
dni pobytu.Współpraca po-
między polskimi i włoskimi 
dziećmi zarówno na płasz-
czyźnie zajęć sportowych, 

jak i w czasie wolnym 
sprzyjała na pokonywaniu 
przez nich barier języko-
wych i kulturowych, a co 
najważniejsze dostarczała 
uczestnikom doznań emo-
cjonalnych. Po 11 dniach 
pobytu przyszedł czas na 
pożegnanie, które było 
bardzo trudne, ponieważ 

zawiązały się prawdziwe 
przyjaźnie między dziećmi 
i żal było się rozstawać.

Wizyta polskich dzieci zo-
stała odnotowana w prasie 
sycylijskiej - 13 września 
2017 r. na łamach LASICILIA 
pojawił się artykuł wraz ze 
zdjęciem na temat  projektu 
i podjętych działań w zakre-
sie jego realizacji, a także 
prężnej współpracy pomię-
dzy regionami. 

W przyszłym roku, w lipcu 
w ramach rewizyty przybę-
dzie do mariny w Błotniku 
grupa młodych żeglarzy 
z Sycylii, gdzie wspólnie 
z polskimi kolegami i ko-
leżankami będą podnosić 
swoje kwalifikacje w żeglar-
stwie. (GB)

Środki na rewitalizację

W rewitalizowanych ob-
szarach miasta pojawią się 
nowe drogi z pełną infra-
strukturą, zostaną odno-
wione kamienice miesz-
kalne, gmina zajmie się 
również renowacją  murów 
obronnych i zapewnieniem 
szerokiej oferty usług spo-
łecznych dla rodzin.
Rewitalizacja rozpocznie się 
w 2018 roku od adaptacji 
budynku przy ul. Dworco-
wej 9 na Centrum Wspiera-
nia Rodziny, wraz z zago-
spodarowaniem terenu. W 
latach 2018 - 2019 dojdzie 
do skutku oczekiwana od 
lat renowacja elementów 
wspólnych kilkunastu skar-
szewskich kamienic, oraz 

zagospodarowanie ich bez-
pośredniego otoczenia. Ten 
etap rewitalizacji ma zostać 
zrealizowany 
przy udziale partnerów, czyli 
wspólnot mieszkaniowych. 
W roku 2019 powstaną miej-
sca zabaw i rekreacji przy ul. 
Grobla Mickiewicza w Skar-
szewach. W latach 2019 – 
2020 będzie miała miejsce 
przebudowa i odtworzenie 
infrastruktury ulic, wraz z 
zagospodarowaniem oto-
czenia. Dotyczyć to będzie 
ulic: Zduńskiej, św. Jana, 
Szkolnej, Kowalskiej, Ko-
ścielnej, Sobieskiego, Gro-
bla Mickiewicza, ponadto 
nastąpi zagospodarowanie 
brzegów Wietcisy z remon-

tem ul. Wodnej). Na lata 
2020-2021 zaplanowano 
renowację średniowiecz-
nych murów obronnych! 
- To nasz wspólny, wielki 
sukces - mówi Burmistrz 
Skarszew Jacek Pauli. - Chcę 
podziękować Zarządowi 
Województwa Pomorskie-
go, wszystkim pracowni-
kom Urzędu Miejskiego za 
zaangażowanie w przygo-
towanie tego bardzo waż-
nego dla Skarszew, ale i 
trudnego projektu. Dzięku-
ję także Wspólnotom Miesz-
kaniowym, Mieszkańcom, 
którzy osobiście czy kore-
spondencyjnie zgłaszali do 
nas swoje uwagi.
(SK)
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Mniej pieców węglowych
EKOLOGIA | 94 mieszkańców staRogaRdu uczestniczyło w tegoRocznej edycji 
konkuRsu „czyste powietRze pomoRza”. INICJATYWA | w staRogaRdzie gdań-

skim oficjaLnie otwaRto bazę Rodzin 
szLachetnej paczki.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals                Starogard Gdański                       TEL. (58) 56 099 31                     www.schroniskostarogard.pl

1. Ponad 5 kg szczęścia. Poznaj Wodzika! :) 2. Wraz z ogonem stracił szczęście.. Mango do pilnej adopcji! 3. Ramona odchowała sześć kociąt. Tylko dla niej zabrakło cie-
płego domu :(

ZWIERZęTA DO ADOPCJI

Wszyscy otrzymali dofi-
nansowanie na likwidację 
kotłów opalanych węglem 
lub koksem i wymianę ich 
na inne źródło energii. Kon-
kurs ogłosił Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Zrealizowała 
go Gmina Miejska, a jego 
celem była poprawa stanu 
powietrza atmosferyczne-
go w mieście i zdrowia jego 
mieszkańców.
Ponad 1,6 mln zł kosztowa-
ła mieszkańców tegoroczna 
modernizacja źródeł ener-
gii cieplnej w Starogardzie 
Gdańskim. Uczestnicy kon-
kursu „Czyste Powietrze” 

otrzymali zwrot kosztów 
wymiany instalacji, zakwa-
lifikowanych do refundacji, 
o łącznej sumie ponad 440 
tys. zł. Z tego 239 230 ł czyli 
14,37 % pochodziło z bu-
dżetu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a 203 
087 ł czyli 12,20 % z budże-
tu miasta.
Warunkiem otrzymania 
dotacji było zlikwidowanie 
kotła opalanego węglem 
lub koksem i zastąpienia go 
kotem opalanymi gazem, 
pompą ciepła lub przyłą-
czeniem nieruchomości do 
sieci ciepłowniczej. Do 10 
maja 2017roku 110 miesz-

kańców Starogardu złożyło 
w Urzędzie Miasta Staro-
gard Gdański stosowane 
wnioski z zapewnieniem, 
że poprzez realizację swo-
jego pomysłu osiągnięty 
zostanie najlepszy efekt 
ekologiczny. Zmniejszenie 
emisji szkodliwych substan-
cji do powietrza ma przede 
wszystkim poprawić jakość 
życia mieszkańców, po-
przez zwiększenie ich świa-
domości, że czystsze powie-
trze gwarantuje im lepsze 
zdrowie i samopoczucie. 
Po ustaleniu wysokości 
dofinansowania dwóch z 
wnioskodawców się jednak 
wycofało.

Ostatecznie 94 mieszkań-
ców zlikwidowało kotły opa-
lane węglem lub koksem. 79 
zainstalowało w to miejsce 
piece gazowe, 12 przyłączy-
ło się do sieci ciepłowniczej, 
a trzech zamontowało w 
domu pompę ciepła.
Obliczono, iż w wyniku re-
alizacji tych 94 inwestycji, 
rocznie unikniemy emisji:
– pyły ogólne – 9,479 (Mg/
rok)
– SO2 – 4,552 (Mg/rok)
– NOx – 0,078 (Mg/rok)
– CO – 21,228 (Mg/rok)
– CO2 – 193,828 (Mg/rok)
Emisja równoważna – 
42,881 (Mg/rok)

W mieście ruszyła  
Szlachetna Paczka 

Wolontariusze, czyli Super W 
rozdawali balony i naklejki 
mieszkańcom, by zachęcić 
ich do udziału w akcji. Do tej 
pory do akcjizakwalifikowało 
się 70 rodzin z powiatu sta-
rogardzkiego. W ciągu jed-
nego dnia 30 z nich znalazło 
darczyńców. Jeśli taka ten-
dencja się utrzyma, to wielki 
finał tegorocznej edycji Szla-
chetnej Paczki w Starogar-
dzie Gdańskim, który odbę-
dzie się 9-10 
g r u d n i a , 
stanie się 
w i e l k i m 
świętem.
Lider sta-
rogardzkiej 
Szlachetnej 
Paczki Ma-
rek Gawlik 
wręczył ko-
szulki pre-
z yd e ntow i 
J a n u s z o w i 
S t a n k o w i a - kowi oraz 
jego zastępcy ds. społecz-
nych Maciejowi Kalinowskie-
mu.
- Wczoraj Szlachetna Paczka 
ruszyła w całej Polsce. Dzisiaj 
rusza w naszym mieście. Jest 
to możliwe między innymi 
dzięki takim wspaniałym lu-
dziom, jak lider starogardz-
kiej Szlachetnej Paczki Ma-
rek Gawlik i wolontariusze 
zaangażowani w pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Dziękuję Wam za tę wspa-
niałą lekcję człowieczeństwa 
jaką dajecie innym – mówił 
prezydent Starogardu Gdań-

skiego Janusz Stankowiak.
- Hasło tegorocznej Szlachet-
nej Paczki brzmi „Lubię lu-
dzi!”. Od lat tak właśnie czu-
jemy i teraz, po raz kolejny, 
możemy to wyrazić czynem. 
My, czyli wolontariusze, ich 
najbliżsi, darczyńcy i wszy-
scy, którzy nasze działania 
wspierają, a jest to ogromna 
rzesza ludzi. Być wolonta-
riuszem Szlachetnej Paczki 
to być bohaterem, to prze-

kraczać samego 
siebie. Szla-
chetna Paczka 
to ogromne 
przeżycie, które 
odciska piętno 
na zaangażo-
wanym w nie 
człowieku i 
dlatego do-
tyka też jego 
najbliższych. 
Wolontariusz 

p r z e c h o d z i 
szkolenie lub szkolenia, po-
tem jeszcze jest kilka spotkań 
organizacyjnych i wizyty u 
rodzin. Ten najtrudniejszy i 
najbardziej pracowity czas 
trwa około dwóch miesięcy, 
podczas których wolonta-
riusz oddaje swój czas dru-
giemu człowiekowi. Wszyscy 
żyjemy tym czasem. Piękne 
jest to, że działamy razem, 
całą rodziną. Wolontariat w 
Szlachetnej Paczce pozytyw-
nie uzależnia. Mogę tak po-
wiedzieć z pełną odpowie-
dzialnością – stwierdził lider 
Szlachetnej Paczki w Staro-
gardzie Gdańskim. (UM)
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SAMORZĄD | do 20 gRudnia można zgłaszać kandydatów 
do nagRody pRezydenta miasta „wieRzyczanka 2017”

ZBLEWO | jednostka osp zbLewo jako jedna z pieRwszych 
Ruszyła na pomoc ofiaRom nawałnicy, któRa pRzeszła 
pRzez sąsiednie gminy. 

Nagroda Prezydenta Gratulacje dla strażaków

Nagrody są przyznawa-
ne w trzech kategoriach: 
w dziedzinie kultury, go-
spodarki oraz inicjatyw 
społecznych. Zgłoszenia 
wraz z uzasadnieniem i wy-
kazem osiągnięć kandy-
data oraz jego zasług dla 
Starogardu Gdańskiego 
i jego mieszkańców należy 

składać w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Sta-
rogard Gdański ul. Gdańska 
6. (pok. 01) .
Szczegółowych informacji 
udziela Anna Gracz- Głów-
ny Specjalista Wydziału In-
formacji Społecznej 58 530 
60 93 (Pok. 125).
Nagrody przyznaje Pre-

zydent Miasta zgodnie 
z Uchwałą Nr XVII/191/2000 
Rady Miejskiej Starogar-
du Gdańskiego z dnia 26 
stycznia 2000 r. w sprawie 
nagród prezydenta Miasta 
Starogard Gdański w dzie-
dzinie kultury, gospodarki 
i inicjatyw społecznych.
(GB)

Strażacy otrzymali za to spe-
cjalne podziękowanie od 
ministra Mariusza Błaszcza-
ka. Komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Starogardzie Gdańskim 
bryg. Dariusz Śmiechowski 
wręczył w imieniu ministra 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Mariusza Błaszcza-
ka podziękowania druhom 
z OSP Zblewo. Uroczystość 
miała miejsce w remizie 
OSP Zblewo i wzięło w niej 
udział grono strażaków oraz 

(w imienia wójta gminy Zble-
wo), sekretarz gminy Daniel 
Szpręga.
Minister docenił działa-
nia ratownicze zblewskich 
strażaków, prowadzone po 
przejściu nawałnicy jako za-
sługujące na najwyższy sza-
cunek i uznanie, jak również 
podziękował za ofiarność 
i profesjonalizm, którym dru-
howie wykazali się podczas 
niesienia pomocy poszkodo-
wanym. Na pamiątkę straża-
cy otrzymali okolicznościo-

wy grawerton.
Zblewscy druhowie prowa-
dzili działania ratownicze 
podczas sierpniowej nawał-
nicy nie tylko na terenie wła-
snego powiatu, ale również 
w powiecie chojnickim i ko-
ścierskim. Wykazali się wów-
czas wielką odwagą i de-
terminacją. Podziękowania 
od ministra otrzymali także 
strażacy z jednostki w Staro-
gardzie Gdańskim.
(UG)
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ZBLEWO | w saLi im. Lecha bądkowskiego uRzędu maRszał-
kowskiego województwa pomoRskiego w gdańsku zoRga-
nizowano finał konkuRsu piękna wieś 2017.

RELACJA | pRogRam mieszkanie pLus to główny temat zoR-
ganizowanej w gdyńskim paRku naukowo - technoLogicz-
nym konfeRencji kRajowy zasób nieRuchomości 

Mały Bukowiec na podium Mieszkanie plus

Gospodarzem spotkania był 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskie-
go, który wręczył laureatom 
nagrody i dyplomy. Konkurs 
już tradycyjnie rozgrywano 
w dwóch kategoriach: pięk-
na wieś oraz piękna zagroda. 
Do etapu wojewódzkiego w 
kategorii „wieś” dotarło 13 
miejscowości, wśród nich 
reprezentujący powiat sta-
rogardzki Mały Bukowiec z 
gminy Zblewo. I właśnie Mały 
Bukowiec zdobył wspaniałe, 
drugie miejsce w konkursie 
wojewódzkim! Nagrodę z rąk 
Marszałka odebrał sołtys Sła-

womir Cybulski, a wójt gminy 
Zblewo Artur Herold podzię-
kował w imieniu samorządu i 
mieszkańców nie tylko za na-
grodę, ale przede wszystkim 
za inicjatywę organizacji tego 
konkursu. Jak podkreślił wójt, 
sprzyja on nie tylko propa-
gowaniu dobrych wzorców 
gospodarowania, pielęgno-
wania i dbania o swoją Małą 
Ojczyznę, ale też integruje 
lokalną społeczność.
Pierwsze miejsce w tej kate-
gorii zdobyło Wróblewo w 
gminie Stary Dąb, a trzecie 
- Lubiszewo w gminie Nowy 
Dwór Gdański.  Z kolei tytuł 

„Najpiękniejszej Zagrody 
2017” trafił do Katarzyny i 
Henryka Hamernik z miejsco-
wości Leśno-Wybudowanie 
w gminie Brusy, a kolejne 
miejsce zajęła zagroda Anny 
i Jerzego Król z Kożyczkowa 
w gminie Chmielno oraz Ka-
mili i Piotra Sokołowskich z 
Jabłowa w gminie Starogard 
Gdański.
Gościem specjalnym uroczy-
stości był nasz zespół „Żródło” 
z Kleszczewa Kościerskiego, 
który uświetnił galę wspania-
łym koncertem starosłowiań-
skich pieśni i został nagrodzo-
ny wielkimi owacjami.(POM)

W spotkaniu wziąl udział 
wiceminister infrastruktu-
ry i budownictwa Tomasz 
Żuchowski i wojewoda po-
morski Dariusz Drelich oraz 
specjaliści z wielu zaintere-
sowanych tematem instytu-
cji.
- Zachęcamy do udziału w 
programie Mieszkanie Plus. 
Budowa dostępnych miesz-
kań to wspólna sprawa sa-
morządów lokalnych i rządu. 
Liczę na to, że Pan Wojewoda 
po tej konferencji przyczyni 
się do tego, że Mieszkanie 
Plus będzie realizowane 
również w województwie 
pomorskim, a dane które 
spływają do Krajowego Za-
sobu Nieruchomości będą 
kompletne - mówił wicemi-
nister Tomasz Żuchowski.
Konferencje podzielono na 
bloki tematyczne. Obok pre-
zentacji Krajowego Zasobu 
Nieruchomości i dotyczą-
cej wykazu nieruchomości 
Skarbu Państwa mówiono o 
Kodeksie urbanistyczno-bu-
dowlanym i ustawie inwe-
stycyjnej nad którymi prace 

prowadzi MIB.
Mieszkanie Plus to najważ-
niejszy pakiet rozwiązań 
Narodowego Programu 
Mieszkaniowego, którego 
celem jest zwiększenie licz-
by mieszkań dostępnych 
dla osób o niskich i umiarko-
wanych dochodach, dzięki 
wykorzystaniu nierucho-
mości Skarbu Państwa. Aby 

zrealizować ten cel został 
powołany Krajowy Zasób 
Nieruchomości (KZN), który 
będzie pełnił funkcję „banku 
ziemi”. KZN będzie groma-
dził nieruchomości należące 
do państwa i zarządzał nimi 
tak, aby zwiększyć podaż 
nieruchomości pod budow-
nictwo mieszkaniowe.
(GB)
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działke ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe 
w Wejherowie blisko centrum. 1 pier-
to. tel.538 443 446

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

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

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

STARSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ
KUPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

KUPIĘ

INNE
OPONY zimowe 13. tel. 605279290

EDUKACJA
LEKCJE gry na gitarzę elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIę brukarzy. Wejherowo 
tel. 602-447203

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
SZKODY komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel. 601-631-835

GDY bank odmawia: pożyczka po-
zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PROfESJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów  
tel. 514120213 Sopot

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

RÓŻNE
SPRZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1300zł,  
506 077 549 Luzino

SPRZEDAM drewno opałowe tel. 500 
640 327

SPRZEDAM -beczki plast na dział-
kę do wody i pod ryny czyste 
tel.511841826

RURY szare-dług 2,5m grubość 5mm 
, średnica 10 tel. 511841826

DREWNO opałowe, buk, sosna i gale-
ziowka, porabane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

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

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

SPRZEDAM mysimbe rewelacyjny 
lek na odchudzanie. cena 400 zl. Wej-
herowo 502 351 988.

KOżUCh męski brązowy 3/4 wzr 170 
ładny 694 642 709.

SPRZEDAM odkurzacz- dmuchawa 
do liści nowy 694 642 709

SPRZEDAM prase kostkującą polska. 
Z 224 stan dobry 8700 zl Szemud 
510751837

SPRZEDAM kanapę rozkladaną. Ko-
lory brązowe cena 350zl. Wejherowo 
tel. 538 443 446

SPRZEDAM fotel rozkładany 2 oso-
bowy cena 100zl. Wejherowo tel .517 
159 871

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), 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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na,  Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Pierwsze trzy mecze, o któ-
rych pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu zwiastowały 
dobrą grę zespołu w obec-
nym sezonie, a kolejne czte-
ry spotkania potwierdzają 
te nadzieje. Już teraz można 
stwierdzić, że Polpharma 
ma duże szanse znaleźć się 
w pierwszej ósemce ligi.

Pod koniec października 
w meczu z MKS-em Dąbrowa 
Górnicza Kociewskie Diabły 
przetestowały nerwy swoich 
kibiców. Początek spotkania 
był wyrównany, ale druga 
oraz trzecia kwarta należała 
do MKS-u, który przed ostat-
nią częścią pojedynku wy-
pracował sobie 7-punktową 

przewagę. Ostatnia kwarta 
była jednak popisem druży-
ny Miliji Bogicevica – staro-
gardzianie wygrali ją 33:15, 
a cały mecz 90:79.

Następny thriller rozegrał 
się w Koszalinie i kolejny raz 
drużyna Polpharmy wywal-
czyła wygraną w końcówce 
meczu. Po dwóch wyrówna-

W Czarnej Wodzie odbyły się niepodległościowe turnie-
je piłki ręcznej dziewcząt. 

Zorganizowane zostały dwa turnieje – w jednym rywalizo-
wali uczniowie 4-6. klasy szkoły podstawowej, a w drugim 7. 
klasy podstawówki, oraz 2-3. klasa gimnazjum. Frekwencja 
jak najbardziej dopisała – w zawodach udział wzięły łącznie 
102 zawodniczki. W turnieju szkół podstawowych wygrał 
zespół Narodowe Aniołki, natomiast wśród starszych dru-
żyn zwyciężyła drużyna Orlice Pana Pawła.

SPORTOWCY 
UCZCILI ROCZNICę

Polpharma 
nie zawodzi

KOSZYKÓWKA | koszykaRze ze staRogaRdu w tym sezonie 
zaskakują znakomitą foRmą – ostatni czas z pewnością 
mogą uznać za jak najbaRdziej udany.

nych kwartach, trzecia część 
meczu była lepsza w wykona-
niu gospodarzy, którzy przed 
czwartą kwartą prowadzili 
sześcioma punktami. Znowu 
w ostatniej chwili Kociewskie 
Diabły włączyły piąty bieg 
i ostatecznie pokonały AZS 
Koszalin 86:81.

Niespodziewanie Polpharma 
potknęła się w meczu u sie-
bie z Miastem Szkła Krosno. 
W tym wyrównanym meczu 
starogardzianie wygrali tyl-
ko pierwszą kwartę – potem 
zawodziła skuteczność go-
spodarzy, a zespół z Krosna 
wykorzystywał błędy rywali 
i pokonał ich 72:64.

W miniony weekend Kociew-
skie Diabły zaserwowały fa-
nom swoją specjalność – thril-
ler zakończony zwycięstwem. 
Pierwsza kwarta meczu z Tu-
rowem Zgorzelec zakończyła 
się minimalną wygraną Po-
lpharmy, ale widać było, że 
czeka ją trudna przeprawa. 
Potwierdziło się to w drugiej 
i trzeciej kwarcie, po której 12-
punktową przewagę mieli go-
ście. I znów w ostatniej kwar-
cie Polpharma pokazała klasę 
– Jakub Schenk dał sygnał do 
ataku i przed końcem me-
czu gospodarze wypracowali 
4-punktową przewagę, której 
już do końca nie roztrwonili.

Kociewskie Diabły znajdują 
się obecnie w środku tabeli, 
ale mniej rozegranych spo-
tkań, niż większość drużyn. 
Polpharmę czekają trzy me-
cze wyjazdowe: z Czarnymi 
Słupsk 1. grudnia, z Legią War-
szawa 9. grudnia, oraz z Asse-
co Gdynia 17. grudnia. W Sta-
rogardzie zagra dopiero 23. 
grudnia – ich rywalem będzie 
Start Lublin. 

Krzysztof Grajkowski

Wietcisa Skarszewy niezbyt pomyślnie zakończyła 
rundę jesienną.

Piłkarze ze Skarszew od początku sezonu znajdowali się 
w czołówce V ligi, jednak przerwę zimową spędzą ze sporą 
stratą do lidera. W ostatnich dwóch meczach Wietcisa strze-
liła 5 bramek, a mimo to... nie zdobyła ani jednego punktu. 
Najpierw przegrała 2-3 z Orłem Trąbki Wielkie, a potem 3-4 
z MKS-em Władysławowo. Przez te ostatnie potknięcia ze-
spół ze Skarszew traci do prowadzącego lidera GKS-u Kowa-
le już 10 punktów. Rozpoczęła się przerwa zimowa. Runda 
wiosenna rozpocznie się pod koniec marca.

Lider ucieka

W KP Starogard doszło 
pod koniec października 
do zmiany trenera – Ro-
berta Bednarka zastąpił Łu-
kasz Kowalski, były trener 
KS-u Chwaszczyno. 37-latek 
grał tez w barwach Arki 
Gdynia – wystąpił w ponad 
130 spotkaniach.

Nie udał się pierwszy 
mecz pod wodzą nowe-
go trenera – KPS przegrał 
u siebie z rezerwami Lecha 
Poznań. Tydzień później 
trener Kowalski mógł się 
cieszyć z pierwszych zdo-
bytych dla starogardzian 
punktów – jedna bramka, 
którą zdobył niezawodny 
Sebastian Pacek wystarczy-
ła, aby w Przodkowie ograć 
GKS i poprawić swoją pozy-
cję w tabeli.

KPS przed ostatnim meczem
PIŁKA NOżNA | zawodnicy ze staRogaRdu zaciekLe waLczą o utRzymanie w iii 
Lidze. tym baRdziej szkoda, że nie udało się utRzymać Remisu z eLaną toRuń.

W miniony weekend bardzo 
niewiele zabrakło, aby biało-
zielono-biali zdobyli punkty 
w domowym meczu z liderem 
III ligi, Elaną Toruń. Do 70. mi-
nuty KPS prowadził 1-0, ale 
goście najpierw wyrównali, 
a w 90. minucie strzelili drugą 
bramkę i wydarli zespołowi 
ze Starogardu zwycięstwo. 
Zawód kibiców dotyczył nie 
tyle samej gry, co straconych 
w ostatnich 20 minutach bra-
mek. Zespół ze Starogardu 
jest na 14. miejscu w tabeli III 
ligi.

W nadchodzący weekend 
KPS będzie miał ostatnią 
w 2017 roku okazję do zdo-
bycia punktów. Biało-zielono-
biali pojadą na mecz z Ener-
getykiem Gryfino, ostatnią 
drużyną w ligowej klasyfika-
cji. Po tym spotkaniu nastąpi 
przerwa zimowa, a pod ko-
niec marca zacznie się runda 
wiosenna.

MIEJSCE 
  NA TWOJĄ 
    REKLAMę

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


