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Oj, będzie się
DZIAŁO! str.10

Z ogromną pompą zamierza 
świętować Starogard Gdań-
ski. Będą koncerty, występy 
i pokazy. Ciebie nie może 

tam zabraknąć! 

Bmw uderzyło 
w drzewo

Do groźnego wypadku do-
szło w Wolnym Dworze koło 
skarszew. 25-letni mieszka-
niec nowego Wieca uderzył 
w drzewo. siła uderzenia 
była na tyle silna, że bmw 
uległo znacznemu znisz-
czeniu, a kierujący doznał 

obrażeń, tj. m.in. urazu nogi. 
trzeba zaznaczyć, że w mo-
mencie przyjazdu służb ra-
towniczych mężczyzna był 
przytomny. szczegółowe 
okoliczności zdarzenia wyja-
śniają policjanci. 
SD

sZyKuJą się ZMiany 
W gOsPODaRcE ODPaDaMi

W TyM NuMerZe:

XX Krajowy Turniej Strzelecki o Złoty i Srebrne 
Pierścienie św. Katarzyny za nami. Na Strzelnicy 
Brackiej w Starogardzie Gdańskim sporo się dzia-
ło. / str. 13

stRZELEcKiE ZMagania 
PEŁnE EMOcJi

Od nowego roku w stolicy Kociewia obowiązy-
wały będą nowe zasady gospodarowania odpa-
dami. To efekt decyzji radnych, którzy na ostat-
niej sesji postanowili o wystąpieniu ze Związku 
Gmin Wierzyca. Uchwałę w powyższej sprawie 
podjęli niemal jednomyślnie. / str. 3
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Dyżurny starogardzkiej ko-
mendy otrzymał informa-
cję o kierowcy fiata, który 
miał kierować pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Po-
informował o tym patrole-
,pełniące służbę w terenie. 
- Około godziny 20.20 
funkcjonariusze drogówki 
zauważyli na ulicy Lubi-
chowskiej auto, które odpo-
wiadało opisowi - informuje 
Marcin Kunka, oficer pra-
sowy starogardzkiej policji. 
- Jego kierowca, jadąc tak 
zwanym wężykiem, naje-
chał na krawężnik wysepki. 
Po czym ominął stojący ra-

diowóz i zaczął uciekać całą 
szerokością jezdni w stronę 
Lubichowa.
Policjanci natychmiast ru-
szyli za nim. Po przejechaniu 
kilkuset metrów mężczyzna 
stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał na lewą stronę 
drogi, a następnie uderzył 
w skarpę i dachował. W  wy-
niku powyższego zdarzenia 
31-latek doznał obrażeń 
ciała i trafił do szpitala. Od 
mężczyzny pobrana została 
krew w celu ustalenia, czy 
był trzeźwy. 

(SD)

POLicyJny POścig 
uLicaMi Miasta
Starogard I Sceny 
niczym z filmu krymi-
nalnego rozegrały się 
na ulicach Starogardu 
Gd. Miejscowi poli-
cjanci ścigali kierowcę 
osobowego fiata, który 
nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej. 
Z informacji, jaką po-
siadali funkcjonariusze, 
wynikało, że mężczyzna 
może znajdować się 
pod wpływem alkoholu. 
W wyniku pościgu 31- 
latek stracił panowanie 
nad pojazdem, uderzył 
w skarpę i dachował.

Starogard I Nawet 
15 lat więzienia grozi 
25-letniemu mężczyź-
nie, który ukradł towar 
o wartości 13 złotych 
i pobił ekspedientkę 
sklepu. Do zdarzenia 
doszło w jednym ze sta-
rogardzkich marketów. 
Zatrzymany przez kry-
minalnych mieszkaniec 
Kociewia był poszukiwa-
ny przez wymiar spra-
wiedliwości za podobne 
przestępstwo. Mężczy-
zna trafił do aresztu 
i w najbliższym czasie 
stanie przed sądem. 

Starogard | Zmiany na najwyższym szczeblu starogardzkiej policji. Funkcję komendanta objął mł. insp. Bogusław Ziemba, a jego pierwszym 
zastępcą został podinsp. Piotr Wiśniewski. 

Ziemba nowym komendantem
W uroczystości powołania na stanowiska 
nowych komendantów udział wzięli funk-
cjonariusze i pracownicy starogardzkiej 
komendy, a także przedstawiciele władz 
samorządowych, wymiaru sprawiedli-
wości i innych służb, które współpracują 
z policją. Rozkazy o powołaniu na wyż-
sze stanowiska służbowe wręczyła mł. 
insp. Ewa Pachura, zastępca komendan-
ta wojewódzkiego policji w gdańsku.  
nowy komendant Komendy Powiatowej 
Policji w starogardzie gdańskim służ-
bę w policji pełni od 01 września 1993 
roku. swoją karierę zawodową rozpoczął 
w Komendzie Miejskiej Policji w sopocie, 
skąd w 1997 roku został przeniesiony 
do kontynuowania służby w starogar-
dzie gdańskim. Od 2002 do 2006 roku 
był zastępcą naczelnika Wydziału Do-
chodzeniowo - śledczego. 15 kwietnia 
2006 roku został powołany na stanowi-
sko pierwszego zastępcy komendanta 
powiatowego policji w starogardzie 
gdańskim, gdzie pełnił służbę do lute-
go. Od tego czasu mł. insp. Bogusław 
Ziemba pełnił obowiązki komendanta 
powiatowego policji w starogardzie gd. 
Pierwszy zastępca komendanta powia-

towego policji w starogardzie gdańskim, 
tj. podinsp. Piotr Wiśniewski, karierę 
w policji rozpoczął na początku paździer-
nika 1991 roku w gdańsku, gdzie służył 
jako funkcjonariusz ogniwa patrolowo-
interwencyjnego, dzielnicowy, a także 
starszy policjant referatu dochodzenio-
wo-śledczego. na początku lutego 1996 
roku został przeniesiony do starogardu 
gdańskiego, gdzie zajmował się mię-
dzy innymi techniką kryminalistyczną, 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
oraz przestępczością wśród nieletnich. 
Od początku czerwca 2008 roku pełnił 
funkcję komendanta Komisariatu Policji 
w gniewie. W kwietniu tego roku po-
wierzone zostały mu obowiązki pierw-
szego zastępcy komendanta powiato-
wego policji w starogardzie gdańskim. 
Przybyli na uroczystość zaproszeni 
goście życzyli nowym komendantom 
owocnej służby na rzecz bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu starogardz-
kiego. ci podziękowali wszystkim za 
zaufanie.  Wyrazili również nadzieję na 
dalszą współpracę i zaangażowanie 
podwładnych.
Sebastian DadaczyńskiFo
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Okradł sklep i pobił ekspedientkę
Dyżurny starogardzkiej ko-
mendy otrzymał informa-
cję o rozboju. Do zdarzenia 
doszło w biały dzień, bo 
około godz. 14, w jednym 
z miejscowych marketów. 
Jak wynikało ze zgłoszenia, 
sprawca zabrał z półek skle-
powych pieczywo i słody-
cze o wartości 13 złotych, 
a następnie, nie uiszczając 
zapłaty, w pośpiechu ruszył 
w kierunku wyjścia. Kiedy 
jedna z ekspedientek pró-
bowała uniemożliwić mu 
kradzież, została uderzo-
na w twarz i odepchnię-
ta. skierowani na miejsce 
zdarzenia policjanci ustalili 
rysopis sprawcy oraz wstęp-
ne okoliczności zdarzenia. 
- Po kilku godzinach od 
kradzieży zajmujący się po-
wyższą sprawą kryminalni 
zauważyli na ulicy Piłsud-
skiego mężczyznę, którego 
wizerunek odpowiadał ry-
sopisowi sprawcy - infor-
muje Marcin Kunka, oficer 
prasowy starogardzkiej po-
licji. - Mężczyzna na widok 
funkcjonariuszy zaczął ucie-
kać rowerem. Po krótkim 

pościgu mieszkaniec powia-
tu starogardzkiego został 
zatrzymany. Okazało się, że 
25-latek jest poszukiwany 
przez sąd w celu odbycia 
kary siedmiu miesięcy po-
zbawienia wolności za wcze-
śniejszą kradzież. Dodatko-
wo wyszło na jaw, że był już 
kilkukrotnie karany za po-
pełnianie podobnych prze-
stępstw i tym razem działał 
w warunkach recydywy. 
25-latek trafił już do aresztu 
śledczego, gdzie w ocze-
kiwaniu na dalsze decyzje 
sadu, będzie odbywał zale-
głą karę pozbawienia wol-
ności. Za popełnienie tego 
czynu w warunkach recydy-
wy grozi kara do 15 lat wię-
zienia. 
(SD)
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BęDZiE KanaLiZacJa
Starogard I Ponad milion złotych będą kosztować roboty związane z budową 
kanalizacji na ulicach Poziomkowej, Malinowej, Borówkowej i Jagodowej. Prace, 
które mają być prowadzone do końca kwietnia 2017 roku, mogą powodować 
utrudnienia w ruchu.

Za realizację przedsięwzięcia 
odpowiada spółka Energo-
eko z tczewa. umowę z pre-
zesem powyższej firmy na 
początku czerwca podpisał 
prezydent Janusz stanko-
wiak. inwestycja przewiduje 
wykonanie prawie 5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej. całko-
wity koszt przedsięwzięcia 
wynosi nieco ponad milion 

złotych. 
Docelowo prace mają być 
prowadzone do końca 
kwietnia przyszłego roku. 
W związku z robotami 
mieszkańcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami, które zwią-
zane będą między innymi 
z dojazdem do posesji. 
W sumie planuje się pod-
łączenie do kanalizacji 115 

nieruchomości. Powyższe 
zadanie spoczywało będzie 
na właścicielu każdej z po-
sesji. W większości przypad-
ków miejscem podłączenia 
do sieci będzie granica nie-
ruchomości lub pierwsza 
studzienka na terenie pose-
sji, patrząc od strony budo-
wanej sieci.
(DA)

Szykują się zmiany w gospodarce odpadami
Starogard I Od nowego roku w stolicy Kociewia obowiązywały będą nowe zasady gospodarowania odpadami. To efekt decyzji radnych, 
którzy na ostatniej sesji postanowili o wystąpieniu ze Związku Gmin Wierzyca. Uchwałę w powyższej sprawie podjęli niemal jednomyślnie. 
Przed podjęciem decyzji 
o wyjściu ze Związku pre-
zydent Janusz stankowiak 
powołał specjalny zespół, 
który analizował zasadność 
i skutki takiego kroku pod 
względem prawnym i eko-
nomicznym. na podstawie 
ustaleń zespołu włodarz 
miasta postanowił przedło-
żyć Radzie projekt uchwały 
o wystąpieniu ze Związku. 
- Rekomendujemy wyj-
ście ze Związku gmin 
Wierzyca z myślą o miesz-
kańcach – mówił Janusz 
stankowiak. - chcemy, aby 
opłaty za śmieci nie były 
wyższe. Poza tym bycie 
niezależnym pozwoli nam 
samodzielnie decydować 
o gospodarce odpadami. 
Liczymy na uszczelnienie 
systemu, który w Związku 
nie działa tak jak powinien. 
ta decyzja to wielka odpo-
wiedzialność, ale jestem 
przekonany, że podejmując 
wspólne działania z radny-
mi wyjdzie mieszkańcom 
na dobre.

skutkiem wystąpienia gmi-
ny Miejskiej ze Związku bę-
dzie konieczność zorgani-
zowania własnego systemu 
gospodarki odpadami od 1 
stycznia 2017 roku. Miasto 
ma pół roku na przygoto-
wanie się do realizacji tego 
zadania. Rada Miasta bę-
dzie musiała podjąć szereg 
uchwał dotyczących nowe-
go systemu. 
- Przede wszystkim będzie 
trzeba uchwalić nowy regu-
lamin utrzymania czystości 
i porządku w mieście, do-
konać wyboru metody na-
liczania opłat, opracować 
wzór deklaracji oraz okre-
ślić wysokość opłat za za-
gospodarowanie odpadów 
– dodał wiceprezydent 
Przemysław Biesek-talew-
ski. – główne zagadnienia, 
które musimy rozstrzy-
gnąć, to jakie frakcje od-
padów zbierać w osobne 
pojemniki lub worki, z jaką 
częstotliwością odbierać 
śmieci, rozstrzygnięcie, czy 
nasz system odbioru od-

padów będzie obejmował 
przedsiębiorców czy nie. 
Potem przed nami wybór 
wykonawcy usługi odbioru 
i transportu odpadów oraz 

– co najważniejsze – ustale-
nie kosztów tego zadania. 
Dopiero na tej podstawie 
możliwe będzie ustalenie 
wysokości opłat ponoszo-

nych przez mieszkańców.
Do końca 2016 roku go-
spodarką odpadami nadal 
zajmował się będzie Zwią-
zek gmin Wierzyca. O no-

wych zasadach odbioru 
odpadów i wysokości opłat 
mieszkańcy mają być po-
informowani w ostatnim 
kwartale tego roku. (DA)

BisKuP W sZKOLE

Biskup pomocniczy diece-
zji pelplińskiej ks. Wiesław 
śmigiel w ramach wizytacji 
w parafii p.w. św. Michała 
archanioła w skarszewach 
odwiedził Zespół szkół Rol-
niczych w Bolesławowie.  
specjalnie na powyższą oka-
zję grono pedagogiczne wraz 
z uczniami przygotowało spe-

cjalny program artystyczny. 
Ks. biskupowi zaprezentowa-
no poezję, medialną prezen-
tację szkoły, a także pokaz jaz-
dy konnej w krytej ujeżdżalni. 
- Bardzo cieszymy się z wizy-
ty księdza biskupa, zwłasz-
cza że każdego roku Jego 
Ekscelencja odprawia mszę 
świętą na dożynkach po-

wiatowych - mówi alfred 
Portee, dyr. Zespół szkół 
Rolniczych w Bolesławowie. 
na pamiątkę ks. biskup 
otrzymał upominki, między 
innymi rzeźbę z podobizną 
Błogosławionej Marty Wiec-
kiej, pochodzącej z gminy 
skarszewy.
(SD)
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Kongres Sołtysów Kociewia
oWIdZ I  Za nami I Kociewski Kongres Sołtysów. Gospodarze wsi spotkali się w Owidzu. Rozmawiali 
między innymi o współpracy z mieszkańcami, unijnym wsparciu i funduszu sołeckim.

część sprawozdawcza, pre-
lekcje na tematy związa-
ne z rolnictwem, ochroną 
środowiska i dofinansowa-
niami z funduszy unijnych 
oraz wystąpienia gości 
- to wszystko odbyło się 
w technikum im. gen. Jó-
zefa Hallera 
w Owidzu. 
gościem ho-
n o r o w y m 
K o n g r e s u 
był ireneusz 
niewiarow-
ski, prezes 
K r a j o w e -
go stowa-
r z y s z e n i a 
s o ł t y s ó w . 
W spotkaniu uczestniczyli 
także: Jan Piotrowski, pre-
zes stowarzyszenia soł-
tysów Powiatu stargardz-
kiego, Jan Kiljian, poseł 
na sejm RP, Krzysztof tra-
wicki, wicemarszałek wo-

jewództwa pomorskiego, 
Kazimierz chyła, wicesta-
rosta starogardzki, Krzysz-
tof Pałkowski, zastępca 
dyrektora Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w gdańsku, Marian 
Firgon, prezes LgD chata 

Kociewia, przedstawiciele 
urzędów gmin, a przede 
wszystkim sołtysi. 
W trakcie rozmów zwra-
cano uwagę na znaczenie 
pracy sołtysów, którzy 
pełnią funkcje pośredni-

ków między mieszkańca-
mi a włodarzami. Prezes 
Krajowego stowarzyszenia 
sołtysów przedstawił pre-
zentację pt. „Rola organi-
zacji sołeckich w Polsce”, 
w której nawiązał do misji 
Krajowego stowarzysze-

nia sołtysów i przedstawił 
najważniejsze działania 
organizacji. W powyższym 
wystąpieniu poruszona zo-
stała także kwestia fundu-
szu sołeckiego.
Po obiedzie uczestnicy 

Kongresu udali się do gro-
dziska Owidz. tam w am-
fiteatrze odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu 
gminnego Zespołu Regio-
nalnego „Lubichowskie Ko-
ciewiaki” i kabaretu przy-
gotowanego przez panie 

z Koła gospo-
dyń Wiejskich 
z Bolesławo-
wa. Medalami 
i statuetkami 
uhonorowani 
zostali rów-
nież najbar-
dziej zasłużeni 
sołtysi. goście 
mieli też oka-
zję zwiedzić 

i posłuchać historii owidz-
kiego grodu. O smaczny 
poczęstunek i biesiadę 
zadbały panie z KgW Ko-
lincz.

Sebastian Dadaczyński

Dobra wiadomość dla rodziców dzieci 
z Czarnej Wody, dla których zabrakło 
miejsc w przedszkolu. Od września 
zostanie utworzona i zacznie funkcjo-
nować nowa grupa przedszkolna. To 
efekt decyzji władz miasta.

W marcu zakończyła się rekrutacja do 
miejscowego przedszkola. niestety, ale dla 
najmłodszych dzieci zabrakło miejsca. Po-
wyższa sytuacja od samego początku była 
konsultowana z włodarzami którzy nie 
pozostali obojętni na losy najmłodszych 
mieszkańców gminy, a także ich rodziców 
oraz najbliższych.
- Podjęto różnorodne działania i w od-
powiedzi na potrzeby mieszkańców na-
szej gminy oraz w trosce o prawidłowy 
rozwój dzieci w wieku przedszkolnym 
decyzją burmistrza czarnej Wody, arka-

diusza glinieckiego , od września zostanie 
utworzona i zacznie funkcjonować nowa, 
dodatkowa grupa przedszkolna – przeko-
nują urzędnicy. - Wszyscy, którym zależy 
na dobru dziecka, doskonale wiedzą, jak 
ważna jest dostępność do edukacji przed-
szkolnej.
sami rodzice są zadowoleni z decyzji bur-
mistrza. najważniejsze, jak mówią, jest do-
bro dziecka. Dlatego cieszą się, iż władze 
zrozumiały ich sprawę.
SeBASTiAN DADACZyńSKi

Dodatkowa 
grupa przedszkolna

Wóz dla OSP
radogoSZcZ I To było ważne święto dla strażaków 
z całej gminy Osiek. Nie tylko dlatego, że był ich 
dzień, ale także z okazji przekazania wozu.

gminne obchody Dnia stra-
żaka zorganizowano w pięk-
nie położonej Radogoszczy. 
Była to dobra okazja do 
uhonorowania zasłużonych 
strażaków oraz przekazania 
samochodu dla Ochotniczej 
straży Pożarnej w skórzen-
nie. to dar od kolegów ra-

towników ze stężycy.
- Dziękujemy serdecznie stra-
żakom z Kaszub za to wspar-
cie – mówiw ł Janusz Kaczyń-
ski, wójt gminy Osiek. - to dla 
nas bardzo cenny i budujący 
dowód współpracy. Jestem 
głęboko przekonany, że bę-
dzie się ona rozwijać, czego 
gminie, a w szczególności 
moim strażakom życzę.
słowa uznania do strażaków 
skierował także wicestarosta 
powiatu starogardzkiego. 

Kazimierz chyła podkre-
ślał znaczenie ich pracy na 
rzecz lokalnej społeczności. 
tym bardziej, że sam działa 
w strukturach OsP (jest wice-
prezesem Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych 
straży Pożarnych RP - red.).
- Wszystkim strażakom ży-

czę dalszych sukcesów oraz 
tego, byście po akcjach za-
wsze cało i zdrowo wracali 
do swoich rodzin – mówił wi-
cestarosta. -  Jesteście bardzo 
potrzebni mieszkańcom.
Ostatnim punktem obcho-
dów była wspólna biesiada 
strażaków i osób wspierają-
cych jednostki OsP.

Sebastian 
Dadaczyński
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Starogard I Wspaniałe konie, przystojni kawalerzyści, inscenizacje bojowe, pokazy sprzętu i wojskowa dyscyplina - pod znakiem po-
wyższych atrakcji upłynął jeden z czerwcowych weekendów w Starogardzie Gd. W stolicy Kociewia organizowane zostało Święto Kawalerii. 
Głównym organizatorem widowiskowego przedsięwzięcia był Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Tysiące osób na Święcie Kawalerii

W tym roku święto Kawlerii było szczegól-
ne. W ramach imprezy obchodzono 10-
lecie istnienia szwadronu Kawalerii im. 2 
Pułku szwoleżerów Rokitniańskich. W kinie 
sokół odbyła się uroczysta akademia, a na-
stępnie otwarto kasyno oficerskie. to miej-
sce, w którym można poczuć dusze i klimat 
ii Rzeczypospolitej. Zgromadzono w nim 
pamiątki po 2 Pułku ułanów Regionów 
Polskich i 2 Pułku szwoleżerów Rokitniań-
skich. salę prezydencką uświetniły obrazy 
wybitnych dowódców Pułku.

inscenizacja walk

Równie atrakcyjnie było na Rynku, gdzie 
mieszkańcy mogli zobaczyli defiladę ka-
walerii. W sercu miasta odbyła się także 
polowa msza św, po której uczestnicy uro-
czystości przenieśli się do stada Ogierów. 
Zorganizowana została tam między innymi 
inscenizacja walk z 1939 roku. Dodatkowo 
mieszkańcy i przyjezdni mogli podziwiać 
sprzęt wojskowy i umiejętności kawalerzy-
stów.
- Jestem tutaj po raz kolejny i muszę przy-

znać, że 
z roku na rok impreza 
jest coraz ciekawsza - 
mówi Krzysztof Burczyk, 
mieszkaniec starogardu. 
- to wspaniałe święto. 
Prawdziwa lekcja historii, 
szczególnie dla najmłod-
szych. Dlatego zabrałem z sobą synów. 
niech się uczą i podziwiają.

Wystawa i pokazy

Rzeczywiście, było na co popatrzeć, bo 
oprócz pokazów i inscenizacji historycz-
nych organizatorzy zadbali o prezentację 
sprzętu wojskowego. Przygotowana wy-
stawa składała się z różnych pojazdów, któ-
rymi obecnie dysponuje polska armia. Do-
datkowo na każdego uczestnika imprezy 
czekała przepyszna, żołnierska grochów-
ka, a na stoiskach moż-
na było podziwiać m.in. 
broń. Karabiny i pistolety 
cieszyły się najwiekszym 
zainteresowaniem wśród 

dzieci. 
- Mój syn, nie wiedzieć skąd, zna 
już różne rodzaje broni – mówi 
jeden z uczestników imprezy. - 
Piknik kawaleryjski jest dla niego 
spełnieniem marzeń. W końcu 
mógł zobaczyć z bliska rożnego 
rodzaju sprzęt i porozmawiać 
z wojskowymi. sam żołnierzem 
zostać nie planuje.

Ważne deklaracje

Kolejne święto Kawalerii już za 
rok! Wierzymy, że ponownie zor-
ganizowane zostanie w Państwo-

wym stadzie Ogierów, zwłaszcza 
że w trakcie imprezy padły waż-
ne deklaracje. Zarówno prezes 
ośrodka, Zbigniew grajoszek, 
jak i wspierający stado, prezy-
dent Janusz stankowiak, widzą 
potrzebę utrzymania obiektu, 
który idealnie nadaje się na or-
ganizację różnego rodzaju im-
prez plenerowych. O tym, jakie 
losy czekają ośrodek, napiszemy 
niebawem.

Sebastian 
Dadaczyński
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Międzynarodowa wymiana młodzieży

Leck (NIemcy) I  
Przedstawiciele Ze-
społu Szkół Rolniczych 
z Bolesławowa odwie-
dzili niemiecką gminę 
Leck. Z zagranicznymi 
partnerami omawiali 
dalszą współpracę. Po-
winna ona przynieść 
nowe korzyści w po-
staci między innymi 
wymiany młodzieży 
szkolnej. 

W Leck przedstawiciele 
szkoły spotkali się z no-
wym burmistrzem gminy. 
andreas Deidert otrzymał 
od dyrektora Zespołu szkół 
Rolniczych pamiątkowe 
zdjęcia z ubiegłorocznej 
wizyty w Bolesławowie 
z okazji 70-lecia popularnej 
placówki oraz dwie rzeźby 
przedstawiające Kociewia-
ków. nowy burmistrz Leck 

podkreślił, że zamierza 
kontynuować współpra-
cę z Bolesławowem, gdyż 
przynosi ona wymierne 
korzyści. Przyjął też zapro-
szenie do szkoły. Planuje 
przyjechać na wrześniową 
wystawę zwierząt hodow-
lanych, która połączona jest 
z dożynkami powiatowymi.  
Realizatorem współpra-
cy po stronie niemieckiej 

są społecznicy, działający 
w ramach stowarzyszenia 
pod nazwą grupa trans-
portowa. ich lider Helmut 
stauss otrzymał od dyrek-
tora alfreda Portee pamiąt-
kowy album ze zdjęciami 
oraz gadżety promujące 
szkołę w Bolesławowie. – 
cieszę się, że nasza współ-
praca jest coraz silniejsza, 
a korzysta na niej polska 

młodzież przyjeżdżają-
ca poznać nasz region – 
mówił do gości z Polski.  
co ważne, przedstawiciele 
strony niemieckiej posze-
rzają współpracę. ich part-
nerami są nie tylko Polacy, 
ale także Litwini, którzy te-
raz spotkali się przy wspól-
nym stole w Leck. Kolejne 
spotkanie przedstawicieli 
trzech krajów odbędzie się 

w Bolesławowie w trakcie 
wspomnianej  już wysta-
wy zwierząt hodowlanych.  
Dodajmy, że współpracę 
z gminą Leck nawiązano 
w 2002 roku. W jej ramach 
odbyły się wymiany waka-
cyjne młodzieży szkolnej. 
Dodatkowo odzieżą, za-
bawkami i innymi gadże-
tami została obdarzona już 
niejedna rodzina z gminy 

skarszewy i pobliskie domy 
pomocy społecznej. ulżono 
też chorym w cierpieniu, 
którzy korzystali z wózków 
inwalidzkich i łóżek szpital-
nych. Wyposażono w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne 
szkoły i świetlice, a także, co 
ważne, poszerzono wiedzę 
o kulturze obu krajów.

Sebastian Dadaczyński

Dyrektor szkoły w Bolesławo-
wie (z prawej) wręczył burmi-
strzowi Leck rzeźby przedsta-
wiające Kociewiaków 
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Święto Polpharmy 
przyciągnęło tłumy
Moc atrakcji dla dzieci, stoiska z przysmakami, a do tego uczta dla ucha, czyli dobra muzyka - tak krótko 
można podsumować festyn, jaki odbył się w Parku Miejskim w Starogardzie Gd. z okazji Święta Polpharmy. 
Był to doroczny piknik organizowany przez zakłady farmaceutyczne. 

Jazda mini jeepami po torze, euro bungee, 
małpi gaj, pokaz gigantycznych baniek 
mydlanych, tor do gry w curling, warsztaty 
ćwiczenia gry na perkusji, kurs sztuk wal-
ki i crossfitu, live cooking - pokaz i nauka 
wyrabiania pizzy, stanowisko pokazów ar-
tystów cyrkowych oraz animacje kuglarskie  
- to wszystko czekało w parku na najmłod-
szych mieszkańców stolicy Kociewia.

Atrakcji nie brakowało
sami zainteresowani byli zadowoleni z or-
ganizacji imprezy. - na święcie Polpharmy 
jesteśmy każdego roku. Fajnie, że odbywa 
się ono w parku. Jest spory cień i można 
schować się przed słońcem. Do tego nie 
brakuje atrakcji dla dzieci. Moja córka chęt-
nie uczestniczy w zabawach, grach, kon-
kursach - powiedziała nam jedna z matek.

- Mi najbardziej podobało się malowanie 
twarzy. Zostałam tygryskiem - śmieje się 
6-letnia Zosia, która na festynie pojawiła 
się wraz z 7-letnim Michałem.

Muzyka i zabawa
na brak atrakcji nie mogli narzekać tak-
że dorośli. Oprócz biesiady organizato-
rzy przygotowali koncerty. Wieczorem na 
scenie zaprezentowali się m.in. anna Kar-
wan, uczestniczka programu „Must be the 
music”, a także gwiazda imprezy, tj. Kamil 
Bednarek. Popularny wokalista zaskoczył 
publiczność nie tylko świetnym wokalem, 
ale także słowami, które kierował do zebra-
nych. Zachęcał do tego, aby cieszyć się wol-
nością, a w zabieganym świecie próbować 
zwolnić i odnaleźć sens życia.
- na koncert Kamila czekałam z niecier-

pliwością. ucieszyłam się, gdy na Facebo-
ok'u przeczytałam, że to właśnie on wystą-
pi na święcie Polpharmy. Zabrałam z sobą 
koleżanki. świetnie się bawiliśmy. Piękne 
chwile, zwłaszcza gdy wszyscy wyciągnęli 
telefony komórkowe i zaczęli świecić latar-
kami, bujając się do rytmu muzyki - powie-
działa Paulina, jedna z uczestniczek impre-
zy.
- takie święto organizujemy każdego roku. 
Jesteśmy firmą działającą od wielu lat 
w starogardzie gdańskim. Dlatego uczest-
niczymy w życiu społecznym miasta, aby 
mieszkańcy wraz z naszymi pracownika-
mi mogli świetnie się bawić - podkreślali 
przedstawiciele Polpharmy.

Sebastian Dadaczyński
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gdaŃSk | Marszałek 
województwa po-
morskiego nagrodził 
liderów przedsiębior-
czości. W Gdańsku 
właścicielom prężnie 
rozwijających się firm 
wręczył statuetki Gry-
fa Gospodarczego. 
W ten sposób uho-
norował w sumie sie-
dem przedsiębiorstw. 
Wśród nagrodzonych 
znalazła się też spół-
ka Steico, która działa 
na terenie powiatu 
starogardzkiego.

Gryfy Gospodarcze przyznane 

Laureaci kOnkurSu O nagrODę 
POmOrSką „gryf gOSPODarczy” : 
„Mikroprzedsiębiorstwo”: 

tMa autOMatiOn sp. z o.o. – gdynia 

„Małe Przedsiębiorstwo”: 
cORLEOnis sp. z o.o. s.K.a. – Rumia 

„Średnie Przedsiębiorstwo”:
 MEga s.a. – gdynia 

„Duże Przedsiębiorstwo”: 
stEicO sp. z o.o. – czarna Woda 

„Gryf Medialny 2016”: 
Flextronics international Poland – tczew 

„Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2016”: 
Bank Rumia spółdzielczy – Rumia 

„Gryf innowacyjne Przedsiębiorstwo 2016”: 
sVanViD sp. z o.o. – gdańsk

Z WiZytą W MinistERstWiE Podczas spotkania zapre-
zentowany został raport 
na temat szkolnictwa za-
wodowego. Przedstawiono 
też wnioski, które z niego 
wynikają. Wiceminister te-
resa Wargocka zapewniała 
o wysokiej jakości raportu, 
który oddaje rzeczywiste 
problemy szkolnictwa za-
wodowego. Dodatkowo 
poinformowała zebranych, 
że zostanie on wykorzy-
stany w pracy resortu nad 
przygotowywanym mode-
lem szkolnictwa zawodo-
wego.
Przedstawiciele staro-

gardzkiego Klubu Biznesu 
– Związku Pracodawców 
zgłosili szereg propozycji, 
zmierzających do zwięk-
szenia roli firm w kształce-

niu zawodowym, zmianie 
trybu i zasad naboru do 
szkół zawodowych, a tak-
że odbywania praktyk. 
W trakcie rozmów poru-
szone zostały także kwe-
stie roli nauczycieli zawo-
dów, rad programowych 
w szkołach, doradztwa 
zawodowego na poziomie 
gimnazjum oraz zaciśnię-
cia współpracy pomiędzy 
organami prowadzącymi 
szkoły gimnazjalne i zawo-
dowe.
W spotkaniu z wicemi-

nister teresą Wargocką 
udział wzięli Elżbieta Rem-
biasz (v-ce prezes Prezes 
sKB-ZP), Edward sobiecki 
(Dyrektor sKB-ZP),  Zbi-
gniew ciecholewski (wła-
ściciel firmy „Wentylacje 

ciecholewski”), Jarosław 
Wasielewski (właściciel fir-
my „Elmot”), Mirosław sto-
sik (właściciel firmy „aB uni 
servis”), wicestarosta Kazi-
mierz chyła oraz tadeusz 
Burczyk (dyr. Zespołu szkół 
Ekonomicznych). W roz-
mowach uczestniczyła tez 
między innymi Jadwiga 
Parada, dyr. Departamentu 
szkolnictwa Zawodowego.
Warto zaznaczyć, że przed-

stawiciele starogardzkiego 
Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców otrzymali za-
pewnienie, że będą zapra-
szani do różnych gremiów 
opiniodawczych, funkcjo-
nujących w Ministerstwie 
Edukacji narodowej.
(DA)

Przedstawiciele starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców spotkali 
się z wiceminister edukacji narodowej. W trakcie rozmów, które odbyły się w Mini-
sterstwie, poruszali tematy związane ze szkolnictwem zawodowym.

gryf gospodarczy to jed-
na z najbardziej cenionych 
regionalnych nagród go-
spodarczych, a walczą o nią 
liderzy pomorskiej przedsię-
biorczości. Zwycięzcy fina-
łowej gali wyłonieni zostali 
w czterech kategoriach, tj. 
mikro-, małe-, średnie i duże 
przedsiębiorstwo. nadto fir-
mie, która zwyciężyła w plebi-
scycie czytelników, przyznano 
gryfa Medialnego. Kapituła 
konkursu wręczyła też statu-
etkę specjalną w kategorii 
„gryf Odpowiedzialności spo-
łecznej 2016” oraz „gryf inno-
wacyjne Przedsiębiorstwo 
2016”.
- Zdobywcom statuetki życzę, 
aby była ona przede wszyst-
kim motywacją do jeszcze 
lepszej pracy, utrzymywania 
jakości i podnoszenia stan-

dardów – mówił Mieczysław 
struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Rynek 
jest niezwykle konkurencyj-
ny, dlatego trzeba naprawdę 
wiele starań, aby utrzymać się 
w czołówce.
Prestiżową statuetkę w trak-
cie uroczystej gali odebrali 
również przedstawiciele spół-
ki steico, która wyróżniona 
została w  kategorii „duże 
przedsiębiorstwo”. Firma jest 
właścicielem dwóch zakładów 
produkcyjnych, tj. w czarn-
kowie i czarnej Wodzie. spe-

cjalizuje się w produkcji 
ekologicznych produktów 
budowlanych, pozwalających 
na projektowanie oraz bu-
dowę domów w standardzie 
energooszczędnym. 
Warto przypomnieć, że kon-
kurs o nagrodę Pomorską 
„gryf gospodarczy” jest orga-
nizowany już od 2000 roku. 
Wyboru laureatów wspól-
nie dokonują organizacje 
samorządu gospodarczego 
i władze województwa po-
morskiego. Przedsięwzięcie 
odbywa się z inicjatywy Po-

morskiej Rady Przedsiębior-
czości, której przewodniczy 
Mieczysław struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
celem konkursu jest promo-
wanie przedsiębiorczości 
poprzez prezentację firm, 
które w szczególny sposób 
wpływają na rozwój gospo-
darczy województwa. Do-
datkowo chodzi o włączenie 
sektora przedsiębiorców do 
współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego 
i upowszechnianie dobrych 
praktyk w biznesie.  (DA)
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Poseł Kilian z przedsiębiorcami
Starogard | O podatkach obrotowym i liniowym, a także innych planach gospodarczych 
rządu ze starogardzkimi przedsiębiorcami rozmawiał poseł Jan Kilian. Spotkanie zorganizowa-
ne zostało z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców.

Z informacji, które przedsię-
biorcom przedstawił poseł, 
wynika, że podatek obro-
towy od sieci handlowych 
nadal poddawany jest kon-
sultacjom. - Jeszcze nie ma 
szczegółowych rozwiązań, 
które mają zostać wdrożo-
ne w życie – przekonywał 
Jan Kilian. - to może dziw-
nie brzmi, bo minęło już 
kilka miesięcy. Wiadomo za 
to, że są sprzeczności inte-
resów, ale to jest oczywiste 
w tym przypadku. 
W trakcie spotkania poru-
szona została też między 
innymi kwestia rządowych 
planów związana z połącze-
niem OFE w jeden fundusz, 
którego zarządzaniem ma 
zajmować się jedna ze spół-
ek skarbu Państwa. - to jest 

bardzo świeża informacja – 
zapewniał przedsiębiorców 
poseł. - Prawdą jest jednak 
to, że będą podejmowa-
ne kroki w tym kierunku. 
nie chodzi o przejęcie, 
a włączenie się instytucji 
państwa w możliwość go-
spodarowania tymi fundu-
szami. 
Przedsiębiorcy zwraca-
li uwagę na kilka kwestii, 
które mają pośredni lub 
bezpośredni wpływ na ich 
działalność. Poruszona zo-
stała między innymi sprawa 
procesów, które ciągną się 
latami. Dodatkowo uczest-
nicy spotkania rozmawiali 
o kwocie wolnej od podat-
ku i systemie emerytalnym. 
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W spotkaniu uczestniczy-
li prezydent starogardu 
gdańskiego, starosta po-
wiatu starogardzkiego, 
a także burmistrzowie, wój-

towie i przedstawiciele 
firm, które działają lub chcą 
działać na terenie podstre-
fy w starogardzie i czarnej 
Wodzie. W trakcie rozmów 

omówiono problematykę 
rozszerzenia podstrefy o te-
reny znajdujące się w gestii 
miasta, starostwa oraz gmi-
ny starogard w Jabłowie. 

Podczas spotkania przed-
stawiciele miast i gmin 
przedstawili informację na 
temat przygotowania te-
renów pod konkretnych 

inwestorów, miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz trud-
ności, na jakie napotykają. 
Zastanowiono się również, 

co zrobić, aby przyciągnąć 
inwestorów zewnętrznych 
i co jest powodem, że do-
tychczas żaden inwestor 
zewnętrzny nie zdecydował 

się zainwestować w staro-
gardzie. Poruszono również 
problemy, na jakie napo-
tykają się firmy działające 
w podstrefie.

Prezes aleksandra 
Jankowska podzię-
kowała za zorgani-
zowanie spotkania, 
przedstawiła uwarun-
kowania rozszerze-
nia strefy oraz życz-
liwie odniosła się do 
z a p re ze ntowa nyc h 
propozycji przez śro-
dowisko przedsię-
biorców i samorządy. 
Podsumowując spo-
tkanie, Edward so-
biecki zwrócił uwagę 
na konieczność syste-
matycznych spotkań 
i właściwego koordy-
nowania 
działań na rzecz po-
szerzenia strefy i po-
zyskiwania nowych 
inwestorów.
Po zakończeniu spo-
tkania prezes wizyto-
wała teren w Jabłowie 
przygotowany pod 

strefę. spośród trzech 
przedstawionych propo-
zycji jest on pod każdym 
względem najbardziej 
atrakcyjny.
(DA)

Starogard | W Centrum Biznesu – Galerii Szwarc Starogardzki Klub Biznesu – Związek Praco-
dawców zorganizował spotkanie z kierownictwem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
tj. prezesem Aleksandrą Jankowską, dyrektor Anną Różycką oraz dyrektorem Jackiem Formelą.

W sKB-ZP O PssE O MaRginaLiZacJi 
i REWitaLiZacJi

Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa po-
morskiego, spotkał się z członkami Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu – Związku Pracodawców. Z przedsiębiorcami 
rozmawiał między innymi o rewitali-
zacji Starogar- du Gdańskiego 
i margina- lizacji Ko-
ciewia. 

na wy-
kluczenie 
południowej 
części wojewódz-
twa pomorskiego zwracali 
uwagę biznesmeni. - Wła-
dze województwa w ogóle 
nie ukrywają, że w sposób 
szczególny sympatyzu-
ją z Kaszubami – mówili 
w trakcie spotkania. - to oni 
są preferowani. to dla nich 
rezerwowane są ogromne 
póle unijnych środków(...). 
trzeba na Kociewiu zorga-
nizować jakiś opór, bo jeśli 
nic nie będziemy robić, to 
zostaniemy głęboką pro-
wincją.
Krzysztof trawicki zapew-
niał zebranych, że mogą li-
czyć na jego wsparcie. - Przy 
każdej nadarzającej się oka-
zji podkreślam to, że jestem 

s p o z a 
metropo-

lii – mówił 
wicemarszałek. 

- nie działam jednak tak, że 
głośno krzyczę. Wolę praco-
wać w zaciszu zarządu.
W trakcie rozmów poruszo-
na została również kwestia 
gminnego Programu Rewi-
talizacji. uchwałą z dnia 27 
kwietnia 2016 roku Rada 
starogardu gdańskiego wy-
znaczyła na terenie miasta 
strefy zdegradowane i ob-
szar rewitalizacji. Zaniedba-
ne tereny mają zyskać daw-
ną świetność. O szczegółach 
przedsięwzięcia mówił Le-
szek Krzykowski z Wydziału 
Planowania i urbanistyki 
urzędu Miasta w starogar-
dzie gdańskim. 
(DA)
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Działają na rynku od 15 lat
Express Powiatu Starogardzkiego rozpoczyna cykl artykułów o firmie Hartuna Sp. z o.o. ze Skarszew. Specjalnie dla Państwa będzie opisywać nie 
tylko jej działalność, ale także ciekawostki z branży budowlanej.

Hartuna jest firmą ro-
dzinną, która w kwietniu 
br. obchodziła 15-lecie 
swojego istnienia. Po-
wstała jako spółka cywil-
na 1 kwietnia 2000 roku 
z połączenia dwóch pod-
miotów i początkowo 
nazywała się firmą usłu-
gowo - handlową Lemar 
Leszek Dysarz & Wiesław 
Hartuna spółka cywilna. 
W roku 2006 roku firma 
przekształciła się w spół-
kę jawną. Wówczas swoje 
udziały odsprzedał obecny 
wspólnik, a w jego miej-
sce wszedł syn drugiego 
wspólnika i od tego czasu 
firma stała się rodzinną. Ko-
lejne przekształcenie, tyle 
że w spółkę z o.o., nastą-
piło w grudniu 2013 roku.  
- Wówczas zmieniliśmy 
nazwę na Hartuna spółka 
z o.o. głównym przedmio-
tem działalności są ogól-
nie roboty budowlane, 
inżynieryjne w zakresu 
budownictwa. nasza fir-

ma wykonuje wszystkie 
roboty w ramach general-
nego wykonawcy w sek-
torze publicznym, a także 
i prywatnym na terenie 
województwa pomorskie-
go - podkreśla Wiesław 
Hartuna. - na co dzień fir-
ma zatrudnia około 140 
osób, w tym 10 z kadry 
inżynieryjnej. stawiamy 
na kompetencje swoich 
pracowników, dlatego co 
pewien czas przechodzą 
odpowiednie szkolenia.  
Warto dodać, że Hartuna 
bardzo udziela się społecz-
nie na terenie powiatu sta-
rogardzkiego i nie tylko. 
sponsoruje różne imprezy 
plenerowe, sportowe, po-
maga ośrodkom dla osób 
niepełnosprawnych, szko-
łom, wędkarzom oraz in-
nym organizacjom pożytku 
publicznego. Za wsparcie 
otrzymała wiele podzięko-
wań i nagród. W ciągu 15 
lat swej działalności zdo-
była wiele wyróżnień. Kil-

kukrotnie uzyskała tytuł 
gazela Biznesu. Od 2006 
roku sukcesywnie otrzy-
muje tytuł solidnej Firmy 
a w 2014 roku zdobyła 
tytuł Diamenty Forbes'a.  
- Pragnę podkreślić, że 
trzykrotnie obiekty re-
alizowane przez naszą 
firmę uzyskały wyróż-
nienie w konkursie ogól-
nopolskim tytułem mo-
dernizacja roku. Były to: 
odbudowa szkoły łaciń-
skiej w Malborku, prze-
budowa i rozbudowa 
biurowca PKP Energetyka 
w sopocie oraz budowa 
kompleksu gimnazjum, 
sali widowiskowej i ba-
senu w Kosakowie - cie-
szy się Wiesław Hartuna.  
a jakie firma realizuje 
inwestycje w bieżącym 
roku? O tym dowiecie się 
Państwo w kolejnym nu-
merze Expressu Powiatu 
starogardzkiego.

Sebastian Dadaczyński

REKLaMa                   u/2016/PR
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Starogard I XX Krajowy Turniej Strzelecki o Złoty i Srebrne Pierścienie św. Katarzyny za nami. 
Na Strzelnicy Brackiej w Starogardzie Gdańskim sporo się działo.

Strzeleckie zmagania pełne emocji

- turniej okazał się bardzo 
udany - zapewnia Lech Ma-
gnuszewski, prezes Kurko-
wego Bractwa strzeleckiego 
w starogardzie gdańskim. 
- chociażby z tego względu, 
że wzięło w nim udział blisko 
150 osób. swoją obecnością 
zaszczycił nas Piotr sitarz, 
Król Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw strzeleckich RP. 
gościliśmy również przedsta-

wicieli władz miasta i powia-
tu.
Oprócz strzelania ważnym 

punktem turnieju było przy-
jęcie ślubowania Brata Pawła 
Piętaka i odznaczenie trzech 
Braci, tj. Jarosława czyżew-
skiego, Kazimierza Laskow-
skiego oraz Zbyszka świadka, 
Krzyżami Zasługi Kurkowego 
Bractwa strzeleckiego w sta-
rogardzie gdańskim. (DA)

TArCZA i PierŚCieNie ŚW. KATArZyNy
1. Marek Balcerek
2. Kazimierz Laskowski
3. Krzysztof tyda

TArCZA PreZyDeNTA MiASTA
1. Zbigniew Bona
2. Krzysztof smoleński
3. aldona sambor – sochaczewska

TArCZA PrZeWODNiCZąCeGO rADy MiASTA
1. Zbigniew Lemiech
2. Krzysztof smoleński
3. Zbigniew Bona

TArCZA BANKu SPółDZielCZeGO
1. Józek Baska
2. Edward Dubiela
3. andrzej giecewicz

TArCZA STArOSTy
1. Marek Balcerek
2. Krzysztof tyda
3. Krzysztof smoleński

TArCZA STArKOM
1. Jarosław Pośman
2. Józek Baska
3. Jarosław czyżewski
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Dni Starogardu pełne atrakcji
To będzie wielkie święto 
stolicy Kociewia. Przed 
nami Dni Starogardu. Wy-
stąpią m.in. enej, Kabaret 
pod Wyrwigroszem, Cezary 
Pazura i rico Sanchez & the 
Gypsies.

impreza wystartuje 1 lipca. 
Rozpocznie się od uroczyste-
go korowodu, który przejdzie 
ulicami miasta. najwięcej 
działo będzie się na samym 
Rynku, gdzie zorganizowa-
ny zostanie między innymi 
występ znanego w kraju Ka-
baretu pod Wyrwigroszem. 
skecze popularnej grupy za-
branych powinny rozbawić 

do łez. 

Folk na scenie
gwiazdą wieczoru będzie 
popularny i lubiany zespół 
Enej. to rockowo-folkowa 
grupa założona w 2002 
roku przez braci Piotra 
i Pawła sołoducha oraz ich 
przyjaciela Łukasza Kojry-
sa (obecnego managera 
zespołu). nazwa formacji 
pochodzi od imienia głów-
nego bohatera „Eneidy”, 
która jest jednym z naj-
ważniejszych dzieł lite-
ratury ukraińskiej, a Enej 
- główny bohater - to we-
soły Kozak podróżujący po 
świecie. Zainteresowania 
muzyką folkową, szczegól-
nie ukraińską, miały źródło 
w pochodzeniu członków 
zespołu - rodzina braci so-
łoducha ma korzenie ukra-
ińskie, a Mirosław Ortyński 
urodził się we Lwowie. Po-
zostali członkowie zespołu 
to Polacy, co czyni grupę 
różnorodną kulturowo.

Muzyka i humor
W Dniach starogardu 
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warto rów-
nież uczestniczyć 2 lipca. 
W sobotę na scenie wystąpi 
m.in. cezary Pazura. to jeden 
z najpopularniejszych pol-
skich aktorów i komików. Za-
grał w ponad sześćdziesięciu 
filmach produkcji polskiej, 
austriackiej i niemieckiej. 
Warto dodać, że cezary Pa-
zura to wielokrotny laureat 
Złotej Kaczki. W 1991 i 1996 
roku otrzymał Złote Lwy 
gdańskie. Rola w filmie „Psy 
2. Ostatnia Krew” przyniosła 
mu nagrodę na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów 
w Valenciennes. skecze ce-
zarego Pazury nie będą jedy-
ną atrakcją sobotniego wie-
czoru. Druga część imprezy 
upłynie pod znakiem muzy-
ki. na scenie zaprezentują 
się Rico sanchez & the gyp-
sies. Wspaniałe 90-minutowe 
show to doskonała kompila-
cja znanych przebojów gip-
sy Kings, takich jak ,,Volare", 
,,Bamboleo" czy ,,soy" z wła-
sną twórczością Rico sanche-
za. Występ popularnej grupy 

nie oznacza końca 
imprezy. Do późnych 
godzin nocnych czas 

mieszkańcom i przy-
jezdnym umilał będzie sta-
rogardzki zespół disco polo 
,,Dwa Plus Dwa". 

Będzie się działo
Warto dodać, że imprezie 
towarzyszyć będzie iV Wielki 
Jarmark Kociewski, który już 
od kilku lat przyciąga tłumy 
mieszkańców i przebywa-
jących w stolicy Kociewia 
gości. to raj dla miłośników 
rękodzieła artystycznego 
oraz twórczości lokalnych 
rzemieślników. Przybyli do 
starogardu gdańskiego 
będą mieli w czym wybierać.
atrakcji będzie całkiem spo-
ro, więc nikt nie powinien 
narzekać na nudę. Dwudnio-
wa impreza ma stanowić do-
skonałą okazję do integracji 
i zabawy. Prace nad jej orga-
nizacją prowadzone są już 
od kilku miesięcy. niebawem 
będzie można przekonać się, 
czy przygotowania przynio-
sły oczekiwane efekty.

Sebastian Dadaczyński
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Zaryczą nad rzeką...
Czarna Woda słynie z dobrych i ciekawych imprez. Tak będzie i tego lata. Już w pierwszy 
weekend lipca zorganizowany zostanie Vi Zlot Motocyklowy nad Wdą.

W piątek na scenie wystą-
pią apteka, contract, One 
Future oraz Złośnik. Jak 
przekonują organizatorzy, 
takiej imprezy jeszcze nie 
było. Drugiego dnia Zlotu 
Motocyklowego nad Wdą 
zaprezentują się analogs, 
Layo, Despontans i Orchi-
dea - pierwszy zagraniczny 
zespół na tego typu impre-
zie. na Pomorze przyjadą 
specjalnie z czech. 
 - Osiem zespołów na na-

szej imprezie to brzmi bar-
dzo dobrze - przekonują 
organizatorzy. - Przywitaj-
my ich swoją obecnością. 
impreza zorganizowana 

zostanie w bardzo klima-
tycznym miejscu. Ognisko, 
prysznic, kładka nad rzeką, 
a w niej… zero glonów. 
idealne do kąpieli. - Oczy-
wiście nie zapomnieliśmy 
o tym, jak bawiliście się 
rok temu i przygotujemy 
dla was snopki ze słomy 
do zabawy – zapewniają 
inicjatorzy. - scena będzie 
położona na takiej górce, 
że widać ją z całego tere-
nu! a więc, gdy będziecie 
popijać złoty napój lub 
smakować lokalnych wy-
robów, istniała będzie moż-
liwość podziwiania koncer-

tów. 
są zapewnione jeszcze 

inne atrakcje, ale organiza-

torzy na razie nie chcą ich 
ujawniać. 
Wszystkiego dowiedzieć 

będzie można się na 
miejscu, w dniu imprezy. 
Dodajmy, że Zlot Moto-
cyklowy nad Wdą zorgani-
zowany zostanie w Hucie 
Kalnej (gm. czarna Woda). 
Do dyspozycji uczestników 
imprezy będzie teren o po-
wierzchni ponad sześciu 
hektarów. Podzielony zo-
stanie na pole namiotowe, 
plac przed sceną i miejsce, 
które idealnie nadaje się 
do szalonej zabawy.

Sebastian Dadaczyński
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gWaRa, KuLtuRa
i KucHnia
Zbliża się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Gwa-
ry Kociewskiej pt. „Kociewski Skowrónek”. imprezę or-
ganizuje Stowarzyszenie Aktywne Kociewie z Nowego 
Wieca koło Skarszew.

Już 17 lipca na Placu Zam-
kowym w skarszewach mi-
łośnicy gwary kociewskiej 
nie powinni narzekać na 
brak atrakcji. Oprócz zma-
gań słowno-muzycznych 
organizatorzy przygoto-
wali mnóstwo ciekawych 
konkursów i wiele intere-
sujących prezentacji.

- nie zabraknie również 

pysznych regionalnych 
dań – zapewnia Wiesła-
wa Dzwonkowska, prezes 
stowarzyszenia „aktywne 
Kociewie”. - W tym roku 
przewidzieliśmy także 
wielką niespodziankę. co 
to będzie? Wystarczy przy-
jechać do skarszew 17 lip-
ca i się dowiedzieć.
Sebastian Dadaczyński

PRaca cZEKa
na ciEBiE!

Przed nami wakacje. Dla jednych to czas odpoczynku, dla innych możli-
wość zarobienia pieniędzy. Kto pomoże nam znaleźć pracę u solidnego 
pracodawcy? Wystarczy odwiedzić biuro firmy AB uNi - SerViS, która 
świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

czas wakacji to wypoczynek 
i przygoda, ale również czas 
na podjęcie pierwszej pracy.   
Kończy się rok szkolny, ab-
solwenci szkół ponadgimna-
zjalnych zakończyli naukę. 
ci co planują studia dzienne 
rozglądają się za pracą sezono-
wą, inni szukają stałej pracy w 
dobrej firmie.  W jednym i dru-
gim przypadku pomoże nam 
firma aB uni - sERVis, która 
specjalizuje się w pośrednic-
twie pracy oraz zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych.  
Jej biuro znajduje się na 
pierwszym piętrze dawnej ga-
lerii szwarc przy ul. Rycerskiej 
w starogardzie gdańskim. 
W rozmowie z właścicielem 
firmy Mirosławem stosik do-
wiadujemy się, że najbardziej 
pożądani na rynku są fachow-
cy. Duże zapotrzebowanie 
jest również na pracowników 

produkcyjnych. Praktycznie 
każdego dnia zatrudniamy 
nowych pracowników. 
W zakresie pośrednictwa pra-
cy, jednym z najnowszych 
zleceń dla naszego klienta jest 
znalezienie technologa pro-
dukcji owocowo-warzywnej.  
Mamy również zapotrzebowa-
nie na hydraulików i spawaczy. 
szukamy dla naszych klientów 
kierowców, operatorów cnc.  
W zasadzie zapytania praco-
dawców dotyczą pracowni-
ków z każdej branży. 
na rynku pracy mamy de-
ficyt. Pozyskanie dobrego 
pracownika staje się rzeczą 
trudną, dlatego firmy coraz 
częściej zwracają się do nas o 
wsparcie. Działamy na rynku 
pracy od dawna, więc bardzo 
dobrze znamy realia naszego 
powiatu. Dzięki dobrej opinii 
naszej firmy wśród pracow-

ników, szerokim kontaktom z 
pracodawcami, naszej wiedzy 
i doświadczeniu, potrafimy 
pomóc zarówno tym którzy 
szukają pracy, jak i przedsię-
biorstwom -podkreśla Miro-
sław stosik.
Warto też wspomnieć o pra-
cy wakacyjnej, choć waka-
cje 2016 roku dopiero przed 
nami. na tę chwilę w naszym 
powiecie nie ma zbyt wielu 
ofert pracy dla młodzieży. 
Żeby tę sytuację zmienić, aB 
uni - sERVis już myśli o kolej-
nych w… 2017 r.
Mirosław stosik przyznaje, iż 
chce, aby w przyszłym roku 
jego firma miała zdecydowa-
nie więcej ofert pracy wakacyj-
nej dla młodzieży. Podejmuje-
my rozmowy z pracodawcami 
w celu stworzenia takich ofert 
pracy. Wbrew pozorom nie 
jest to łatwe z powodu ogra-

niczeń prawnych dotyczących 
zatrudniania młodocianych. 
Jesteśmy jednak dobrej myśli 
i na wakacje 2017 ofert pracy 
dla młodzieży będzie dużo. 
Zdajemy sobie bowiem spra-
wę, że wielu młodych ludzi 
chce wykorzystać wolny czas 
i zarobić sobie na wakacje lub 
studia. Jak wspomniałem, na 
razie w powiecie starogardz-
kim nie ma wielu propozycji 
pracy sezonowej, ale w moim 
przekonaniu, wspólnie z róż-
nymi firmami i instytucjami, 
na sezon 2017 możemy zbu-
dować ciekawą bazę właśnie 
tego typu ofert.
Sebastian Dadaczyński
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