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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WszystKo PrzEczytasz na:

WIELKA REWITALIZACJA
LĘBORKA

FORCECOn 
pO RAZ dRugI

BIJą REKORd
ZA REKORdEm

CO ZmIEnI nIEdZIELny
ZAKAZ hAndLu?
Sejm uchwalił niedawno ustawę 
ograniczającą handel w nie-
dziele. Już od marca przyszłego 
roku handlowe będą tylko dwie 
niedziele w miesiącu, w kolej-
nych dwóch latach zakaz będzie 
stopniowo rozszerzany. 

Wart ponad 21 mln zł Program 
rewitalizacji Lębork „Nowy 
Świat” zostanie zrealizowany 
w latach 2017-2021.

Pucczanie już po raz trzeci wpisani 
mają zostać na listę rekordzistów. 
W przeddzień Święta Niepodległo-
ści udało się im ustanowić rekord 
Polski w grze na flażoletach. Na 
Starym Rynku „Sto lat” jednocze-
śnie zagrało 166 osób. 

Lord Vader, rycerze Jedi, 
szturmowcy i inni przybysze 
z odległej galaktyki zawitają 
do Wejherowa. 

Program chrztu obejmo-
wał: Orędzie Neofitów do 
Neptuna, ceremonię chrztu 
, rozgrzewkę, odśpiewanie 
hymnu Kociewskich Mor-
sów, wspólną kąpiel oraz 
przyrzeczenie.

- Tylko prawdziwy twar-
dziel mógł to zaliczyć. Przy-
szły mors musiał wykazać 
się sprawnością fizyczną, 
zostać nakarmiony smacz-
nymi przekąskami, umyty, 
ogolony przez przepięk-

ne Nimfy, zakuty w dyby 
i jeszcze sprawdzony przez 
astrologa z wiedzy ogólnej 
– podkreślają organizatorzy 
wydarzenia. 

Po zimnej kąpieli czekał 
na wszystkich ciepły posi-

łek, przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Zblewa. Nie zabrakło trady-
cyjnego chleba ze smalcem, 
ogórkiem i pysznej droż-
dżówki. 

(GB)

Chrzest Morsów
ZBLEWO | Ponad 200 miłośników zimnej kąPieli weszło do wody jeziora niedac-
kiego w ośrodku wczasowym w Twardym dole. właśnie Tam zorganizowano 
chrzesT kociewskich morsów gminy zblewo.
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Życzenia jubilatce – Pani 
Marii Fenskiej złożył osobi-
ście Sławomir Janicki, wójt 
gminy Kaliska wraz z Moni-
ką Szmaglińską, kierownik-
ciem GOPS w Kaliskach.

Wójt składając w imieniu 
własnym, władz samorządo-
wych i mieszkańców Gminy 
gratulacje Pani Marii wrę-

czył kwiaty i upominek oraz 
życzył by kolejne lata były 
dla niej przepełnione zdro-
wiem i radością. Podczas 
spotkania Pani Maria opo-
wiadała o swojej rodzinie 
oraz siostrze, która również 
doczekała się godziwego 
wieku.

 (GB)

Jubileusz 103 urodzin
KALISKA |  samorządowcy odwiedzili miesz-
kankę gminy, kTóra obchodziła jubileusz 
swoich 103 urodzin.

Dotychczasowy sołtys 
Czesław Kuczkowski zło-
żył rezygnację z pełnienia 
tej funkcji z powodu stanu 
swojego zdrowia. Na zebra-
niu wiejskim mieszkańcy 
jednogłośnie przyję rezy-
gnację i gorąco podzięko-
wali mu za pełnienie przez 
19 lat tej społecznej funk-
cji.

Podziękowania złożyli 
również: Artur Herold, wójt 
gminy, Leszek Burczyk, 
przewodniczący gminnej 
rady, sołtysi z terenu gminy 

Zblewo oraz przedstawicie-
le kół i organizacji społecz-
nych. Przypomnijmy, iż C. 
Kuczkowski pełnił funkcję 
sołtysa od wielu lat.  

Na zebraniu, w głosowa-
niu tajnym wybrano rów-
nież nowego sołtysa. Został 
nim Roman Rambowski ze 
Zblewa. Nowy sołtys zna-
ny jest ze swej społecznej 
działalności od wielu lat. 
Jest radnym Rady Gmi-
ny w Zblewie. Ma 62 lata, 
obecnie jest już na emery-
turze. (GB)

Wybrano nowego sołtysa
ZBLEWO | roman rambowski zosTał nowym 
sołTysem wsi zblewo. zasTąPił na Tym sTano-
wisku czesława kuczkowskiego.
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Ponad 250 przedsiębior-
ców, przedstawicieli władz 
samorządowych, urzędów 
i środowiska: nauki, kultury 
i sportu przybyło na uroczy-
stość opłatkowo – wigilijną 
zorganizowaną przez Staro-
gardzki Klub Biznesu – Zwią-
zek Pracodawców.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in.: Kazimierz Smoliński, 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Budow-
nictwa, Ryszard Świlski, Wi-
cemarszałek Województwa 
Pomorskiego, Przemysław 
Biesek – Talewski i Maciej 
Kalinowski, wiceprezyden-
ci miasta,  Leszek Burczyk, 

starosta powiatu, Kazimierz 
Chyła, wicestarosta, Patryk 
Gabriel, członek zarządu po-
wiatu, a także wójtowie oraz 
radni powiatu i gmin.

Prezes SKB-ZP Grzegorz 
Borzeszkowski podsumował 
mijający rok oraz nakreślił za-
dania na rok 2018. 

- Podczas każdego po-
siedzenia zarządu w tym 
roku i na wielu spotkaniach 
przewijał się jeden temat, 
z którym niestety sobie nie 
poradziliśmy – powiedział, 
podsumowując 2017 rok, 
prezes Grzegorz Borzeszkow-
ski. - Jest to problem szkol-
nictwo zawodowego. Nie 

Wigilia przedsiębiorców
BIZNES | Życzenia, graTulacje za sukcesy odniesione w kończącym się roku i dzielenie się oPłaTkiem – w ubiegłym Tygo-
dniu odbyło się sPoTkanie wigilijne Przedsiębiorców. 

WyRóżnIEnIA OTRZymALI:

„Za Zasługi Dla Budownictwa”:
Jarosław Wasielewski – Prezes firmy   •	
„Elmot” sp. z o.o. Kopytkowo

„Za Zasługi Dla Drogownictwa”:
Grzegorz Rozmus – Prezes firmy  •	
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

„Za Zasługi Dla Transportu”:
Grzegorz Chudzik – Właściciel firmy  •	
„Gregor – Trans”
Henryk Klecha – Dyrektor MZK•	
Ryszard Kupka – Właściciel Okręgowej   •	
Stacji Kontroli Pojazdów Kaliska
Andrzej Pograniczny – Prezes PKS S.A.•	

„Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska”:
Joanna Myślińska   •	
 – Prezes „STAR-WIK” sp. z o.o.

„Zasłużony Dla Rolnictwa”:
Waldemar Ciesielski – Właściciel firmy  •	
„Barpol” sp. z o.o. Barłożno

„Zasłużony Dla Kultury Polskiej”:
Mirosław Kalkowski – Prezes Towarzystwa  •	
Ziemi Kociewskiej
Maciej Mostowy – Właściciel PPUH  •	
„Honia” Skarszewy
Ryszard Szwoch – Historyk starogardzki•	

„Za Zasługi Dla Sportu”:
Dariusz Suwalski – Właściciel firmy •	
„Dawika”
Adam Sobiecki – Dyrektor GOSiR •	
w Skarszewach

mEdALE SKB-Zp „ZA WSpIERAnIE 
ROZWOJu pRZEdSIĘBIORCZOśCI”:

Przemysław Biesek – Talewski  •	
 – V-ce Prezydent Starogardu Gd.
Kazimierz Chyła   •	
 – V-ce Starosta Starogardzkiego
Stanisława Głąb – Brandt  •	
 – Kierownik Praktycznej Nauki  
Zawodu w ZSE
Artur Herold – Wójt Gminy Zblewo•	
Sławomir Janicki   •	
 – Wójt Gminy Kaliska
Hieronim Bieliński   •	
 – Właściciel firmy „Integra”
Bolesław Buda    •	
– Właściciel firmy Drukarni „Buda”
Stefan Brandt    •	
– Właściciel Blacharstwa Samochodowego
Grzegorz Gołębiewski   •	
 - Właściciel firmy GBG „Gołębiewski”
Bogusław Kowalski   •	
 – Prezes Graal S.A. Wejherowo
Elżbieta Rembiasz   •	
 – Właścicielka firmy „Restal”
Ryszard Stobba   •	
 – Właściciel firmy „Reflex”
Tadeusz Włodarczyk    •	
– Przewodniczący Rady Nadzorczej   
„Grupy Kapitałowej Iglotex”

mEdAL „ZA ZASługI
dLA STAROgARdu gdAńSKIEgO”:

Mariusz Szwarc   •	
 – Właściciel firmy „Broker”

udało nam się skutecznie za-
interesować tą tematyką ani 
władz lokalnych, ani władz 
wojewódzkich. Tymczasem 
w Ministerstwie Oświaty na-
sze pomysły i uwagi przyjęto 
bardzo entuzjastycznie. Nie-
stety, na tym się skończyło. 
A przy tak olbrzymich na-
kładach finansowych, tych 
miliardach euro wpompowa-
nych w infrastrukturę i nowo-
czesną technologię zabrakło 
pomysłów na to, jak zrewo-
lucjonizować szkolnictwo 
zawodowe. Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie zajmie-
my się tym tematem. 

Prezes Borzeszkowski wy-
mienił też odniesione sukce-
sy, z których najważniejszym 
jest utrwalenie i umocnienie 
fundamentów funkcjonowa-
nia klubu 

- W sferze wewnętrznej 
udało nam się zbudować 
SKB-ZP bardzo dobre i so-
lidne więzi między naszymi 
członkami – podkreślił  Grze-
gorz Borzeszkowski. - Mimo, 
że konkurujemy na rynku, 
to w klubie potrafimy usiąść 
przy stole, porozmawiać 
o problemach i rozwiązywać 
je wspólnie. Drugi funda-
ment, który zbudowaliśmy, to 
trwałe zakorzenienie w krajo-
brazie instytucji, szczególnie 
w powiecie starogardzkim, 
ale też w województwie i in-
stytucjach centralnych. Przed 
nami rok 2018 – będzie to rok 
wyzwań. Szacujemy, że w cią-
gu trzech lat w Starogardzie 
może powstać ok. 1 tys. no-
wych miejsc pracy. 

Kazimierz Smoliński, Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownictwa, 
zaznaczył, że okres świątecz-
no – noworoczny jest dosko-
nałym czasem na podsumo-
wania.

- Zarówno mi, jak i wielu 
członkom rządu, zależy na tym, 
aby biznes się rozwijał i przy-
nosił jak największy dochód – 
powiedział wiceminister Smo-
liński. - Życzę, aby ten mały stał 
się średni, średni duży, a ten 
duży stał się wielki. Przecho-
dzenie tych kolejnych etapów 
jest trudne. My, jako politycy, 
chcemy stworzyć jak najbar-
dziej przyjazne otoczenie. Aby 
współpraca między samorzą-
dem a rządem układała się jak 
najlepiej. Teraz, po zmianach 
w rządzie, na pewno będziemy 
zwracać jeszcze większą uwa-
gę na rozwój gospodarki. To 
będzie czas, kiedy będziemy 
wspierać przedsiębiorców. My-
ślę, że kolejne lata będą dobre 
dla przedsiębiorczości i każdy 

powinien to odczuć.  
Przedstawiciele władz złoży-

li przedsiębiorcom życzenia 
świąteczne i noworoczne oraz 
podzielono się tradycyjnym 
opłatkiem. W trakcie spotka-

nia na wniosek SKB-ZP uhono-
rowano członków SKB-ZP wy-
różnieniami ministerialnymi 
oraz miejscowymi i Związku 
Pracodawców. 

Rafał Korbut

NA ZDJęCIU,OD lEWEJ: KAZIMIERZ CHyłA, WICESTAROSTA POWIATU STAROGARDZKIEGO, 
MARIUSZ SZWARC, WłAśCICIEl fIRMy BROKER, ElżBIETA REMBIASZ, WłAśCICIElKA fIR-
My RESTAl,  JERZy SUCHOMSKI, WłAśCICIEl fIRMy MET-lAK I GRZEGORZ BORZESZKOW-
SKI, PREZES ZARZąDU STAROGARDZKIEGO KlUBU BIZNESU- ZWIąZKU PRACODAWCóW

REKLAMA                                        202/2017/RL
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Radosne Mikołajki
Świetna zabawa, świąteczna atmosfera, roześmiane twarze dzieci i prezenty. Tak właśnie bawiono się na Mikołajkach
 zorganizowanych przez firmę STEICO w dniu 10 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie.
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Zawód mechanik - ope-
rator maszyn do produkcji 
drzewnej został włączony 
do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego 
dzięki zabiegom firmy STE-
ICO. Stało się to w roku 2016, 
a już podczas naboru do 
klasy patronackiej STEICO 
na rok szkolny 2017/2018 
zgłosiło się do kształcenia 
w tej specjalności dwa razy 
więcej chętnych niż było 
dostępnych miejsc – na 
dzień dzisiejszy nowego 
zawodu uczy się w Czarnej 
Wodzie 22 młodych ludzi. 
Co ich do tego skłoniło? 
- Zawsze lubiłem pracować 
w drewnie – mówi Mateusz 
Polakowski z Czarnej Wody, 
z którym porozmawialiśmy 
w siedzibie firmy STEICO. - 
Zdecydowałem się także na 
ten kierunek, bo mam tutaj 
bardzo blisko, i do szkoły, 
i do mojego przyszłego za-

kładu pracy. Na razie mi się 
wszystko podoba, chociaż 
trochę stresująca jest ob-
sługa wyjątkowo nowocze-
snych maszyn.

 
NOWOCZESNy 

SySTEM DuALNy 
NAuCZANIA

 
W STEICO młodociani uczą 
się zawodu w nowocze-
snym systemie dualnym: 
trzy dni nauki w zakresie 
teorii odbywają się w szko-
le, pozostałe dwa dni to 
praktyczna nauka zawo-
du w zakładzie STEICO, na 
stanowiskach przy liniach 
produkcyjnych i nowocze-
śnie wyposażonych warsz-
tatach. Wraz z doświadcze-
niem zdobywają wszystkie 
przywileje, które przysłu-
gują innym pracownikom 
firmy STEICO: otrzymują 
specjalne wynagrodzenie 

za dobre oceny, specjal-
ną premię za frekwencję, 
korzystają z bezpłatnego 
dowozu do firmy, otrzy-
mują również na prawach 
równych z pracownika-
mi nagrodę roczną. Karty 
z miesięcznym doładowa-
niem w okresie zimowym 
pozwalają dodatkowo na 
zakupy spożywcze.

- Takie podejście przy-
nosi  efekty – podkreśla 
Gabriel Tomczuk – jeden 
z kluczowych technolo-
gów w zakładzie STEICO 
i  jednocześnie nauczyciel 
w ZSP Czarna Woda - wy-
raźnie wzrasta zapał do 
pracy i nauki, wzrasta fre-
kwencja. I to w całej szkole. 
Taki pozytywny przykład 
działa także na uczniów in-
nych klas.

Dualny system nauczania 

to oprócz teorii rozpozna-
nie wszystkich procesów 
produkcyjnych. Klasa pa-
tronacka jest dzielona na 
cztery grupy, w trakcie jed-
nego dnia nauki dwie gru-
py uczą się w warsztacie, 
dwie pozostałe poznają 
proces pod okiem instruk-
torów na liniach produk-
cyjnych. Po czterech go-
dzina następuje zamiana. 
- Uczymy ich wszystkich 
procesów przerobu drewna 
i wszystkich niezbędnych 
informacji teoretycznych. 
Chodzi o to, żeby pozyskać 
pracowników o najszer-
szych horyzontach, świa-
domych wszystkich proce-
sów w naszym zakładzie. 
Każdy z pracowników po-
winien się świetnie znać na 
obsłudze maszyn, ale też 
mieć świadomość wszyst-
kich procesów, które pro-
wadzą do stworzenia final-

Jak pozyskać młodych, 
świetnie przeszkolonych 
i ambitnych pracowników? 

EDuKACJA | Firma sTeico PosTawiła na wsPółPracę z miejscowym zesPołem szkół Ponadgimnazjalnych w czarnej wo-
dzie i wsPólnie z dyrekcją Przy czynnym wsParciu burmisTrza miasTa uTworzyła Program dualny kszTałcenia w nowym 
zawodzie: mechanik – oPeraTor maszyn do Produkcji drzewnej. byliśmy z wizyTą na zajęciach PrakTycznych młodych 
mechaników oPeraTorów, Podczas kTórych uczniowie szkolą się u Przyszłego Pracodawcy, aby doPyTać o szczegóły.
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Swoją receptę na sukces zdradza 
firma STEICO z Czarnej Wody

nego produktu – zaznacza 
Krzysztof Kałduński, Za-
stępca Kierownika ds. Pro-
dukcji w STEICO i jednocze-
śnie opiekun uczniów oraz 
nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w przedmio-
cie stolarz w ZSP w  Czarnej 
Wodzie. 

W praktyce system dual-
ny oznacza, że firma STE-
ICO inwestując w uczniów 
młodocianych na początku 
ich nauki, po jej ukończe-
niu poszczycić się może 
wysokimi kwalifikacjami 
młodych ludzi i ma do dys-
pozycji kandydata, który 

bez żadnego dodatkowe-
go przyuczenia może roz-
począć w pełni efektywną 
pracę w każdym miejscu 
zakładu już od pierw-
szego dnia zatrudnienia. 

Po zakończeniu nauki 
w klasie patronackiej mło-
dzi mechanicy-operato-
rzy mogą bowiem zostać 
zatrudnieni w zakładzie 
STEICO w Czarnej Wodzie. 
Jak wielu z nich skorzysta 
z tej możliwości? Wszyscy 
uczniowie, z którymi roz-
mawialiśmy deklarowali, że 
chcą pracować w STEICO.
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Otwarcie Niepubliczne-
go Przedszkola „Aniołek” 
w Starogardzie Gdań-
skim zaplanowano na 
rok szkolny 2019/2020. 

Placówka powstanie 
w dwukondygnacyj-
nym budynku, który ma 
powstać na działce przy 
ulicy Powstańców War-
szawskich.

- W budynku pojawi 
się szatnia, kuchnia, 
stołówka dla dzieci 
oraz sala gimnastyczna. 
Docelowo w budyn-
ku ma powstać 8 sal 
przedszkolnych, któ-
re pomieszczą łącznie 
200 dzieci. Każda sala 
oczywiście wyposażo-
na będzie w łazienkę 
oraz pomieszczenie go-
spodarcze – podkreśla 
Hanna Nierzwicka, wła-
ścicielka Niepubliczne-
go Przedszkola „Anio-
łek” w Skarszewach. 
Inwestorzy obiektu ku-
pili już działkę budowla-
ną, powstaje też projekt 
budynku przedszkola. 

-Pomysł na drugie 
przedszkole pojawił się 
kilka lat temu. Docelo-
wo miał to być Pruszcz 
Gdański, jednakże duży 
rozwój budownic-
twa mieszkaniowego 
w Starogardzie Gdań-
skim skłonił nas do 
zmiany decyzji. Zrobi-
łam rozeznanie i wiem, 
że brakuje tam miejsc 
dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Wszyst-
kie działania nowopow-
stałej placówki będą 
opierały się na do-
świadczeniach z pracy 
w naszym skarszewskim 
przedszkolu. Chcieliby-
śmy nie pobierać cze-
snego od rodziców, tak 
jak to robimy w Skarsze-
wach (tzw. przedszkole 
za 1zł). Będziemy robić 
wszystko, by utrzymać 
się tylko z dotacji, jaką 
gwarantuje nam usta-
wa o systemie oświa-
ty – zapowiada Hanna 
Nierzwicka.
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Przedszkole dla małych „Aniołków”
EDuKACJA | w sTarogardzie gdańskim Przy ulicy PowsTańców warszawskich PowsTanie nowe niePubliczne Przedszkole „anio-
łek”. inwesTorem obiekTu są właściciele PoPularnego Przedszkola o Takiej samej nazwie, kTóre działa w skarszewach.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Aniołek” w Skarszewach działa 
już cztery lata i cieszy się wyjątkowo dużą popularnością. Do przed-
szkola uczęszcza komplet dzieci (200), podobnie jest w żłobku (20), 
do którego obowiązuje długa lista oczekujących. 
- Do naszego przedszkola uczęszczają przede wszystkim dzieci 
z gminy Skarszewy, ok. 20 dzieci jest spoza Skarszew: ze Starogardu 
Gdańskiego, Zblewa, Głodowa, Trąbek Wielkich i innych ościennych 
miejscowości – tłumaczy właścicielka przedszkola. 
Oferta edukacyjna placówki jest wyjątkowo bogata – nauka języka 
angielskiego odbywa się we wszystkich grupach przedszkolnych 
(również w najmłodszych), dzieci korzystają również z zajęć z roboty-
ki z klockami lego, zajęć muzycznych i tanecznych, ofertę uzupełniają 
spotkania z ciekawymi ludźmi – m.in. z magikiem, brzuchomówcą, 
kataryniarzem. 

- Na naszej sali gimnastycznej odbywają się zajęcia z koszykówki 
i ogólnorozwojowe (w małych grupach 12-osobowych). Ponadto 
raz w miesiącu mają miejsce wyjątkowe przedstawienia teatralne 
lub musicalowe dla wszystkich dzieci. Oferujemy także warsztaty ze 
zwierzętami i astronomiczne (mobilne planetarium). Mamy wspaniałą 
kadrę pedagogiczną, na której czele stoi Katarzyna Gacek – dyrektor 
przedszkola. Właśnie to, w połączeniu ze wsparciem i aktywnością ro-
dziców daje siłę Aniołkowej drużynie – podkreśla Hanna Nierzwicka.

 
WWW.ANIOLEK-SKARSZEWy.PL 

          /PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ANIOŁEK W SKARSZEWACH

Wyjątkowo popularny Aniołek
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W tym roku miała miejsce 
dwunastą z kolei edycja kon-
kursu. 

Pierwsze miejsce zdoby-
ła praca licencjacka Klau-
dii Rożek „Szlakiem legend 
północnego Kociewia - po-
dania, zabytki, atrakcje 
turystyczne w wybranych 
miejscowościach powiatu 
starogardzkiego i tczew-
skiego”, na drugim miejscu 
znalazła się praca magister-
ska Joanny Klin „Bezpie-
czeństwo imprez masowych 

w powiecie starogardzkim”. 
Organizatorzy konkursu 
przyznali trzecie miejsce  
pracy magisterskiej Katarzy-
ny Bara „Działalność opie-
kuńcza i edukacyjna Domu 
Pomocy Społecznej”.

Nagrody wręczone laure-
atom ufundowano ze środ-
ków Gminy Miejskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim i TMZK. 
Wszystkie prace, które 
wpłynęły na konkurs zosta-
ły przekazane do Archiwum 
Kociewskiego.  (GB)

Nagrodzono prace 
magisterskie o Kociewiu
NAuKA| Podczas uroczysTego Posiedzenia To-
warzysTwo miłośników ziemi kociewskiej w Pod-
sumowano konkurs na Pracę magisTerską i li-
cencjacką o kociewiu i sTarogardzie gdańskim.

fo
t. 

TM
ZK

W ramach wizyty w regio-
nie przedstawicielka hisz-
pańskiej sieci hotelowej 
odwiedziła  Zespół  Szkół 
Ekonomicznych w Staro-
gardzie Gdańskim.

- W ostatnich dwóch la-
tach nasi uczniowie z klasy 

technik obsługi turystycz-
nej odbywali praktyki za-
wodowe w tej sieci hoteli 
na Majorce – tłumaczy Sta-
nisława Głąb-Brandt, kie-
rownik praktycznej nauki 
zawodu w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Starogar-

dzie Gdańskim.  - W ramach 
zakończenia i upowszech-
niania Projektu „Staże za-
graniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawo-
dowych oraz mobilność 
kadry kształcenia zawodo-
wego” w ramach Programu 

Gość z Hiszpanii 
w powiecie
SAMORZĄD | aina aguiló, menedŻer sieci hoTeli hoTeles glo-
bales w hiszPanii odwiedziła PowiaT sTarogardzki.właśnie 
w Tej sieci hoTelowej uczniowie zesPołu szkół ekonomicz-
nych odbywali PrakTyki.

Erasmus+, Akcja 1 – „Mobil-
ność edukacyjna w sekto-
rze Kształcenie i szkolenia 
zawodowe” Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020 odbyło się 
spotkanie młodzieży, praco-
dawców branży turystycznej 
oraz przedstawiciela Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu, 
na którym Pani menedżer 
przedstawiła prezentację 
dotyczącą funkcjonowania 
hoteli oraz omawiała prze-
bieg praktyk uczniowskich.

Sieć Hoteles Globales dys-
ponuje 38 hotelami. Podczas 
spotkania młodzież przed-
stawiła swoją prezentację 
z odbytych praktyk, praco-
dawcy mieli okazję pody-
skutować z zagranicznym 
gościem o bazie turystycznej 
w Hiszpanii.

Oprócz pobytu w szkole 
zorganizowano dla gościa 
wycieczkę do Malborka, 
Stutthofu, Gdańska i Sopo-
tu. W ostatnim dniu poby-
tu w Starostwie Powiato-
wym odbyło się spotkanie 
z władzami powiatu: starostą 
Leszkiem Burczykiem, wice-
starostą Kazimierzem Chyłą 
oraz etatowym członkiem 
Zarządu Patrykiem Gabrie-
lem. (SP)

POLUB NAS 
/GST24.PL
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Przedsiębiorcy odwiedzili cztery miasta: Pe-
kin, Qingdao, Liaocheng i Yanggu. Podczas misji 
mieli możliwość poznania zasad funkcjonowa-
nia chińskiego rynku, porozmawiania z poten-
cjalnymi partnerami biznesowymi, wystąpienia 
i przedstawienia swojej firmy w trakcie trzech 
seminariów prezentujących pomorski region.

W programie misji znalazło się również zwie-
dzanie chińskich fabryk takich jak: Haier – wio-
dący producent AGD oraz ViewMax – producent 
okien i drzwi; oraz wizyta w niemiecko-chiń-
skim ekoparku technologicznym.

Firmom towarzyszyli również przedstawicie-
le administracji samorządowej, bez wsparcia 
których, trudno jest myśleć o nawiązaniu relacji 
biznesowym na chińskim rynku.

Cennych, praktycznych rad udzielili przedsię-
biorcom pracownicy Ambasady RP w Pekinie 
i biura PAIH.

Przedsiębiorcy wzięli także udział w uroczy-
stym otwarciu Biura Pomorskiego w Chinach 
(www.biuropomorskie.pl), którego zadaniem 
jest wspieranie pomorskich firm w nawiązywa-
niu eksportowych kontaktów gospodarczych 
z Chinami.

Przedstawiciele dwóch pomorskich uczelni: 

Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk 
Pięknych, nawiązali kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami.

- Złożyłem wizyty na 4 uczelniach, Ocean 
University of China, Beijing University of Tech-
nology, Qingdao University of Science and 
Technology oraz Liaocheng University– rela-
cjonuje prof. dr hab. Piotr Dominiak, Prorektor 
ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki 
Gdańskiej. Pierwsza z nich została zakwalifiko-
wana do grupy uczelni, mających osiągnąć po-
ziom światowy („World-Class-University”). Jej 
profil jest zgodny na wielu polach z profilem 
Politechniki Gdańskiej. Jedną z form współpra-
cy będzie prowadzenie studiów w ramach pro-
gramów „double-degree”, czyli 2+2 (dwa lata 
w Chinach, dwa lata w Polsce). Dostosowanie 
programów pewnie trochę potrwa, ale poli-
technika  ma już na tym polu spore doświad-
czenie. Wymiana studentów może pojawić się 
już w 2018 roku, a z pewnością w 2019.

Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych 
uczestniczył w 5 spotkaniach, w tym z przed-
stawicielką Rządowej Agencji Rekrutacyjnej.

- Wizyta w Chinach była pierwszą w historii 
uczelni. Chciałbym ją potraktować jako podsta-

wę dla rozwoju międzynarodowych kontaktów 
pomiędzy naszymi instytucjami – podkreśla dr 
hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. Kształcenia 
i Studenckich ASP w Gdańsku.

Udział uczelni był związany z projektem Stu-
dy in Pomorskie, w ramach którego ośrodki 
akademickie prowadzą działania zachęcające 
zagranicznych studentów do studiowania na 
naszych uczelniach, a także zwiększające inter-
nacjonalizację uczelni oraz wzmacniające kon-
kurencyjność pomorskich uczelni w stosunku 
do wyższych szkół z innych województw oraz 
z zagranicy.

Misji towarzyszyły dwa wydarzenia na szcze-
blu samorządowym: podpisanie Listu Intencyj-
nego pomiędzy miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz Porozumienia o Współpracy pomiędzy 
Pruszczem Gdańskim a Yanggu. W obu przy-
padkach współpraca dotyczyć będzie wzmoc-
nienia relacji gospodarczych i handlowych oraz 
wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Z wyjazdu zadowoleni są pomorscy przedsię-
biorcy.

- Był to nasz pierwszy wyjazd biznesowy 
w tym kierunku, ale myślę, że nie ostatni. Cięż-
ko jest mi w tej chwili ocenić, czy nawiązaliśmy 

nowe relacje biznesowe.  Na pewno udało się 
odbyć kilka poważnych spotkań z potencjalny-
mi kontrahentami, którzy  bardzo ciepło przyję-
li nas Polaków, u siebie – podkreśla Ewa Szulc, 
Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w P.P.H.U. 
„NASZA CHATA”, która oferuje m.in. grzyby mro-
żone, marynowane oraz suszone.

Gdyńskie Laboratorium Analiz Chemicznych 
Spark-Lab pojechało do Chin, aby nawiązać 
współpracę z partnerami zainteresowanymi 
opracowaniem i transferem technologii po-
zyskiwania ekstraktów roślinnych. Podczas tej 
premierowej wizyty miało miejsce kilkanaście 
rozmów B2B.

- Jedna z tych rozmów okazała się wyjątkowo 
owocna. Otrzymaliśmy zaproszenie do  chiń-
skiej prowincji i planujemy tam wrócić jeszcze 
w tym roku – zaznacza dr Łukasz Guzik, Prezes 
Zarządu  Spark-Lab.

Wyjazd na misję realizowany był przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego oraz Agencję 
Rozwoju Pomorza S.A. przy silnym wsparciu 
Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projek-
tu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 
system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim”. Grzegorz Bryszewski

Pomorscy przedsiębiorcy 
z misją gospodarczą w Chinach
BIZNES | w dniach 18-24 lisToPada dwanaście Pomorskich Firm z branŻy sTocznio-
wej, sPoŻywczej i chemicznej wzięło udział w misji gosPodarczej do chin.

Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
 
- Tuż po misji z całą pewnością możemy powiedzieć, że była 
dobrze zorganizowana i bardzo intensywna, z napiętym pro-
gramem zarówno dla firm, jak i dla uczelni oraz przedstawicie-
li samorządów. Pomorskie firmy miały  wiele okazji do  rozmów  
i bezpośrednich  spotkań  z potencjalnymi partnerami po stro-
nie chińskiej. Mogły również zorientować się, jakie jest zapo-
trzebowanie w Chinach na ich produkty czy usługi. Liczymy, 
że z czasem te pierwsze kontakty i rozmowy zaowocują pod-
pisanymi kontraktami. Jako samorząd staramy się najbardziej 
ułatwić wejście na rynek pomorskim przedsiębiorcom i wspie-
rać ich w działaniach. Poza organizacją misji takich jak ta, pro-
wadzimy na przykład rozmowy o otwarciu bezpośredniego 
połączenia lotniczego pomiędzy Gdańskiem i miastem Qing-
dao (dziewięciomilionową portową aglomeracją). Podczas mi-
sji temat ten był dyskutowany z władzami Qingdao i prezesem 
tamtejszego międzynarodowego portu lotniczego. 

Intensywna misja
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Rywalizacja, w której udział 
wzięło 54 laureatów elimi-
nacji powiatowych z całego 
województwa pomorskiego 
miała miejsce  w Pomorskim 
Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego w Lubaniu.

Uczestników oraz przy-
byłych gości powitała Ewa 
Szymańska – Zastępca Dy-
rektora PODR w Lubaniu-
.W pierwszym etapie Olim-
piady każdy z uczestników 
rozwiązywał test składający 
się z 50 pytań, obejmują-

cych swoim zakresem m.in. 
produkcję roślinną, produk-
cję zwierzęcą, ekonomikę, 
mechanizację rolnictwa, 
PROW 2014-2020, ochronę 
środowiska i odnawialne 
źródła energii, a także zasa-
dy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie.

Do ścisłego finału zakwali-
fikowało się 6 uczestników, 
którzy uzyskali najwyższą 
liczbę punktów z testu. 
W części ustnej finaliści 
odpowiadali na wylosowa-

ne pytania przed komisją 
konkursową, w skład któ-
rej weszli: Ewa Szymańska, 
przewodniczący komisji, 
zastępca dyrektora PODR 
w Lubaniu, Maria Gwizdała, 
główny specjalista ds. pro-
dukcji trzody chlewnej PODR 
w Lubaniu, Daniel Roszak, 
kierownik Działu Ekonomiki 
PODR w Lubaniu, Daniel Dą-
browski , starszy specjalista 
ds. technologii produkcji 
zbóż i rzepaku oraz Antoni 
Antonik, starszy inspektor 

pracy, Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Gdańsku.

Finaliści Olimpiady będą 
reprezentowali wojewódz-
two pomorskie w Finale Kra-
jowym Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych, któ-
ry odbędzie się w Kielcach 
w I kwartale 2018 roku.Lau-
reaci wojewódzkiego etapu 
Olimpiady Młodych Produ-
centów Rolnych 2017 otrzy-
mali statuetki Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz 
atrakcyjne nagrody. (PR)

Sukces lokalnego rolnika
ROLNICTWO | PioTr PelPliński, rolnik z PowiaT sTarogardzkiego zdobył 1 miejsce 
w wojewódzkiej  olimPiadzie młodych ProducenTów rolnych 2017. 
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Do wspólnego, wigilijne-
go stołu zasiadły Gospo-
dynie z KGW z terenu gmi-
ny Zblewo, gdzie działa aż 
11takich kół,

W spotkaniu wzięli tak-
że udział ks. prałat Zenon 
Górecki oraz wójt gminy 
Zblewo Artur Herold i Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Zblewo Leszek Burczyk. 

Po podzieleniu się opłat-
kiem wszyscy zasiedli do 
wspólnej wieczerzy, któ-
ra zakończyła się późnym 
wieczorem. Na uczestni-
ków czekały takie dania 
jak: barszczyk z krokieta-
mi, pierogi z kapustą, ryba 
w galarecie, śledziki, zupa 
owocowa z figami,  sałatka 
jarzynowa, swojski chleb, 

Wigilia Gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich
ZBLEWO | Ponad 100 gosPodyń z kgwz gminy zblewo zorganizowało uczTę wigiliijną. 

makowiec i wiele, wiele in-
nych pysznych dań.

Uroczystość uświetniła Or-

kiestra Dęta działająca przy 
OSP Pinczyn, a Panie Gospo-
dynie obdarowały gości upo-

minkami w postaci własnych, 
swojskich przetworów i prze-
pięknego rękodzieła. (ZB)
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Renowacja zabytkowej 
bramy, zlokalizowanej 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie ulicy Kanałowej i Kana-
łu Młyńskiego rzeki Wierzycy 
w Starogardzie Gdańskim, 
rozpoczęła się 11 września 
i trwała do 8 grudnia br. Wy-
konawca MSP „SMOK” Ke-
ister, Ksepka – Spółka Jawna 
ze Starogardu usunął ob-
luzowane cegły, uzupełnił 
ubytki w murze, wymienił 
fugi i całość pomalował far-
bami laserunkowymi. 

W ramach prac naprawio-
ne zostały również wszyst-
kie detale architektoniczne. 
Zakonserwowano rzeźby 
kariatyd, a odrestaurowa-
ny lew, zdobiący łuk bra-
my, otrzymał nowy cokół. 

Ustabilizowano też cały 
mur, w który wmontowano 
piękną furtkę i naprawiono 
istniejącą bramę wjazdową. 
Wymieniono też opierzenia 
blacharskie, a wjazd umoc-
niono płytami chodniko-
wymi, które wmontowano 
w istniejący przed bramą 
chodnik. Przełożony został 
też bruk w świetle bramy.

Renowacja bramy kosz-
towała 127 800 zł. Budowę 
prowadził kierownik Rafał 
Wachowiak.

Do renowacji pozostała 
prawa część bramy, która 
stanowi fragment Pałacu 
Wiecherta. Jego właściciel  
zapewnił, że w 2018 roku 
odnowi pozostały fragment 
bramy z kariatydami. (MD)

Odrestaurowany zabytek 
INWESTyCJA | zabyTkowa brama Przy Pałacu 
wiecherTów nabrała nowego, ładnego wyra-
zu. odnowiona i odświeŻona Przyciąga wzrok. 
jej renowacja koszTowała Prawie 130 Tys. zł.
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Wojciech Wons, 
mieszkaniec Łęga, który 
działa w tamtejszym 
domu kultury, a także 
organizuje spotkania 
planszówkowo-karcia-
ne, wpadł na niebanalny 
pomysł. Chce wydać 
podręcznik „Słowianie: 
Mitologiczna Gra Fabu-
larna”. 

- Zapraszamy do wzięcia 
udziału w kampanii na 
wspieram.to, w celu 
wydania podręcznika 
„Słowianie: Mitologiczna 
Gra Fabularna” - zachęca 
Wojciech Wons. - Projekt 
jest inspirowany naszą 
rodzimą mitologią, a jed-
nym z jego celów jest 
promowanie Słowiańsz-
czyzny. Gra oferuje wiele 
konwencji i możliwości, 
przez co może dostar-
czyć niezliczone godziny 
dobrej zabawy w gronie 
znajomych! Zasady zosta-
ły skonstruowane w taki 
sposób, by osoba zaczy-
nająca przygodę z grami 

fabularnymi mogła jak 
najszybciej i najprościej 
rozpocząć sesję, jednak 
znajdą się też rozszerze-
nia mechaniki by zaspo-
koić weteranów gatunku!

Akcja w Słowianach: 
Mitologicznej Grze 
Fabularnej rozgrywa się 
w fikcyjnym świecie, na 
kontynencie Slavy, który 
został w naturalny sposób 
podzielony na siedem 
zróżnicowanych regio-
nów. Nie panuje nad nimi 
żadna rozciągnięta wła-
dza, większość stanowią 
„państwa-wioski”, w któ-
rych rządzą plemiona 
z odmiennymi prawami 
czy tradycjami. Choć łączy 
ich wiara w słowiańskich 
bogów i  wspólna krew 
przodków, to czasem 
wybuchają między nimi 
konflikty. To dynamiczny 
i różnorodny świat, który 
cały czas się zmienia! 
Dzięki temu Mistrz Gry ma 
pełną swobodę podczas 
kreowania scenariuszy.

(GB)

Słowiańska gra fabularna
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PSIAKI DO
ADOPCJI

DOMI

Domi został odebrany bezdom-
nemu mężczyźnie, który w stanie 
upojenia podduszał go i niemiło-
siernie szarpał.

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

DUBAJ

Opuszczony przez swoją rodzinę, 
przykuty łańcuchem i smutny w swo-
jej niedoli. Nieustannie miał nadzieję 
na powrót swoich bliskich, jednak ta 
nie pozostawiła mu złudzeń.

KSAWERY 

Ksawery to nasz schroniskowy 
atleta. Skoki wzwyż, aby zwrócić 
uwagę potencjalnych adoptują-
cych? To dla niego żaden problem.

W ramach akcji usunięto 
dokładnie 54,19 t mate-
riału, który znajdował się 
na nieruchomościach w: 
Skarszewach, Szczodrowie, 
Nowym Wiecu, Obozinie, 
Wolnym Dworze, Jarosze-
wach, Koźminie, Pogódkach, 
Demlinie i w Nowym Gołę-
biewku. Udało się osiągnąć 
efekt ekologiczny w postaci 
unieszkodliwienia ponad 4 
tys. m kw. płyt azbestowo – 
cementowych, stosowanego 
w formie pokrycia dachowe-
go (eternit). 

Akcję usuwania eternitu 

umożliwiło przystąpienie 
gminy Skarszewy do te-
gorocznej edycji konkursu 
„Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu 
województwa pomorskie-
go”, ogłoszonego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Gmina otrzymała dotację 
w wysokości 15 834,84 zł, 
dodatkowo właściciele nie-
ruchomości otrzymali dofi-
nansowanie z budżetu Gmi-
ny Skarszewy w wysokości 5 
278,28 zł. (GB)

Usunięto 55 ton eternitu
Prawie 55 ton szkodliwych płyt azbestowo – cemen-
towych usnięto z dziesięciu miejscowości gminy 
Skarszewy.

Zastąpiła na tym stano-
wisku wieloletnią dyrektor 
Jolantę Staniszewską, któ-
ra przeszła na emeryturę. 
Nowa dyrektor, która jest 
również Państwowym Po-
wiatowym Inspektorem 
Sanitarnym, spotkała się z 
władzami powiatu i otrzy-
mała akt nominacji.  

- Chcielibyśmy pogratu-
lować świetnego wystą-
pienia w trakcie konkursu. 
Jesteśmy pewni, że powie-
rzamy pełnienie tej funkcji 
w naprawdę pewne i kom-

petentne ręce - zwrócił się 
do nowo wybranej Dyrek-
tor Starosta Leszek Bur-
czyk. - Jesteśmy też pewni, 
że będzie Pani pełniła swo-
ją funkcję na takim samym 
poziomie jak poprzednia 
Pani Dyrektor.

- Jest to dla mnie ogrom-
ne wyzwanie, ale jestem 
pełna optymizmu na do-
brą współpracę z ludźmi. 
Dziękuję za kredyt zaufa-
nia i mam nadzieję, że nie 
zawiodę - przyznała Alicja 
Ćwiklińska. (GB)

zmiany w sanepidzie
SAMORZĄD | alicja ćwiklińska zosTała nowym 
szeFem PowiaTowej sTacji saniTarno-ePidemiolo-
gicznej w sTarogardzie gdańskim.
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Zakończono remont 
przepustu pod drogą 
gminą Obozin – Jastrzę-
bie. 

Większość środków na 
ten cel pochodzi z bu-
dżetu gminy Skarszewy, 
pozostałe z funduszu So-
łectwa Obozin. W ramach 
remontu m.in. zrobiono 
betonowe przyczółki 
i korytka spływowe, 
umocniono skarpy, 
ponadto przepust został 
oczyszczony z kamieni 
i odmulony. (GB)

remont przepustu
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Do udziału w tegorocznej edycji akcji 
zgłosiło się 26 wolontariuszy.  Darczyń-
cy dostarczali paczki do magazynu, 
który znajdował się w Publicznej Szko-
le Podstawowej Nr 3 a wolontariusze 
przekazywali je rodzinom. W tym roku 
w akcję włączyło się 26 wolontariuszy.

Paczki trafiły do  79 rodzin z powiatu 
starogardzkiego. Ich wartość wynio-
sła w sumie 195 000 zł, co oznacza, 
że średnio paczki kosztowały 2 450 zł, 
a najdroższa z nich 14 000 zł.

– Mnie osobiście bardzo wzruszyła 
historia wcale nie do końca związa-

na z rodziną, której pomagaliśmy, czy 
darczyńcą. Pewien pan już jakiś czas 
temu zobowiązał się przygotować dla 
nas, do magazynu na finałowy week-
end, bigos. Niestety na krótko przed 
finałem mężczyzna zmarł. Po pogrze-
bie, jego żona zupełnie przypadkowo 
znalazła kartkę, na której zapisał co i na 
kiedy ma zrobić. Kobieta zadzwoniła 
do jednej z naszych wolontariuszek, 
powiedziała, że zrobi dla nas ten bigos 
i rzeczywiście przygotowała go – opo-
wiada lider Szlachetnej Paczki w Staro-
gardzie Gdańskim Marek Gawlik. (MD)

Pomoc 
dla rodzin
RELACJA | To był weekend Pełen wzruszeń i wielkich 
emocji. 79 rodzin z PowiaTu sTarogardzkiego i okolic 
oTrzymało Pomoc w PosTaci szlacheTnych Paczek.

Młodzi aktorzy z Pogó-
dek przedstawili podczas 
tczewskiego festiwalu baj-
kę Romana Landowskie-
go, której scenarzystką i 
reżyserką była uczennica 
gimnazjum Dominika Ba-
randziak. Spektakl został 
doceniony przez jury fe-
stiwalu – koło otrzyma-
ło  2 nagrody w kategorii 

„Inscenizacje”: I Nagrodę 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława 
Struka, ex aequo z Grupą 
Teatralną z Przedszkola 
nr 8 w Tczewie, a ponadto 
Koło z Pogódek znalazło się 
wśród grup, które otrzyma-
ły Nagrodę Specjalną Posła 
Kazimierza Smolińskiego.  
(BG)

Sukces teatru z Pogódek
SKARSZEWy | koło TeaTralne z Pogódek 
wróciło z  X FesTiwalu Twórczości kociew-
skiej im. romana landowskiego w Tczewie 
z dwoma nagrodami.
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POLUB NAS 
/GST24.PL

Cała sprawa wyszła na jaw, gdy 
funkcjonariusze zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej podczas prze-
szukania mieszkania w jednej 
z miejscowości w pobliżu Sta-
rogardu Gdańskiego zabez-
pieczyli znaczną ilość środ-
ków odurzających. Narkotyki 
znajdowały się w zamykanej 
na klucz metalowej kasetce. 
Mundurowi zabezpieczyli bli-
sko 200 gramów amfetaminy 
oraz 30 gramów marihuany. 
Z takiej ilości środków odu-

rzających można przygoto-
wać ponad 300 pojedynczych 
porcji handlowych.Zatrzy-
many w tej sprawie 24-latek 
został przesłuchany i usłyszał 
zarzuty dotyczące posiadania 
znacznej ilości środków odu-
rzających. Starogardzka pro-
kuratura zastosowała wobec 
niego dozór policyjny. Za po-
pełnienie tego przestępstwa 
Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii przewiduje karę 
od roku do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Dozór za narkotyki
Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego za-
trzymali 24-letniego mieszkańca Kociewia, 
który posiadał znaczną ilość narkotyków. 

Mężczyzna za popeł-
nione wykroczenie został 
ukarany mandatem karnym. 
Okazało się również, że 31-
latek był poszukiwany przez 
wymiar sprawiedliwości 
i zgodnie z decyzją sądu po-
winien przebywać w aresz-
cie. Mężczyzna został zatrzy-
many i przekonwojowany 

do starogardzkiej komendy, 
skąd po sporządzeniu sto-
sownej dokumentacji trafił 
do placówki penitencjarnej. 
Teraz 31-latek spędzi naj-
bliższe 3 miesiące za krat-
kami, gdzie będzie odbywał 
karę pozbawienia wolności 
za wcześniej popełnione 
przestępstwo.

Nie miał odblasków, 
był poszukiwany

Starogardzcy policjanci 
podjęli interwencję wo-
bec pieszego, który idąc 
drogą nie posiadał ele-
mentów odblaskowych. 

Starogardzcy krymi-
nalni zatrzymali męż-
czyznę, który posiadał 
w mieszkaniu środki 
odurzające. W wyniku 
przeszukania policjan-

ci zabezpieczyli ponad 23 gramy amfetaminy. 

Mężczyzna został zatrzymany, gdy zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narkotykowej funkcjonariusze 
zapukali do drzwi jednego z mieszkań przy ulicy Halle-
ra. W trakcie przeszukania jednego z pokoi munduro-
wi znaleźli bluzę sportową, w której ukryty był worek 
strunowy z białym proszkiem. W sąsiednim pomiesz-
czeniu na fotelu kryminalni zabezpieczyli 4 zwitki foli 
aluminiowej, w których znajdowała się podobna sub-
stancja. Badanie testerem wykazało, że była to amfeta-
mina. Mundurowi zabezpieczyli ponad 23 gramy tego 
narkotyku. Mieszkaniec Kociewia został zatrzymany 
i doprowadzony do komendy. Za popełnienie tego 
przestępstwa Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Posiadał 
narkotyki

Policjanci ze Staro-
gardu Gdańskiego 
wyjaśniają okolicz-
ności wypadku dro-
gowego z udziałem au-
tobusu oraz osobowego 
opla, do którego doszło 
na ulicy Droga Owidzka. 
W wyniku zderzenia obu 
pojazdów cztery osoby 
trafiły do szpitala.

Jak wstępnie ustalili pra-
cujący na miejscu funkcjo-
nariusze 19-letni kierowca 
opla na zakręcie drogi zde-
rzył się z jadącym w prze-
ciwnym kierunku autobu-
sem. W wyniku zdarzenia 
do szpitala trafiły 4 osoby, 

wśród których był kierowca 
i pasażerka opla oraz kie-
rowca i pasażerka autobu-
su.
Interweniujący w tej spra-
wie policjanci zabezpie-
czyli ujawnione na miejscu 
zdarzenia ślady, a policyjny 
technik wykonał dokumen-
tację fotograficzną. Badanie 
alkomatem wykazało, że 
47-letni kierowca autobusu 
był trzeźwy. Od kierujące-
go oplem pobrana została 
krew. Obecnie mundurowi 
wyjaśniają bliższe okolicz-
ności tego wypadku.

Zderzenie 
czołowe
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Podczas recitalu Jerzy 
Połomski przypomina 
swoje największe przebo-
je: „Bo z dziewczynami”, 
„Daj”, „Cała sala śpiewa 
z nami”, „Nie zapomnisz 
nigdy”, „Kiedy znów za-
kwitną białe bzy”, „Moja 
miła, moja cicha”, „Błę-
kitna chusteczka”, „Ta 
ostatnia niedziela”, „Czy 
ty wiesz moja mała”, „Ko-
deks” i wiele innych.

Jerzy Połomski koncer-
tował w kraju i za granicą, 
m.in. w Anglii, Danii, Cze-
chosłowacji, na Węgrzech, 
w ZSRR, Jugosławii, RFN, 
NRD, Bułgarii, Rumunii, 
Szwajcarii, Holandii, Szwe-
cji, Francji i na Kubie oraz 
wielokrotnie w ośrodkach 
polonijnych USA, Kana-
dy i Australii. Dwukrotnie 
(w 1967 i 1969) uzyskał 
tytuł najpopularniejszego 
piosenkarza Polonii Ame-
rykańskiej w plebiscycie 
radia w Chicago.

W 2006 roku, razem z ze-

Jerzy Połomski 
zaśpiewa w Starogardzie
KuLTuRA | jerzy Połomski jesT w znakomiTej Formie, wciąŻ z Powodzeniem koncerTu-
je. w sTarogardzie wysTąPi 20 sTycznia 2018 roku z okazji dnia babci i dnia dziadka.

społem Big Cyc Jerzy Połom-
ski nagrał nową wersję hitu 
sprzed lat – „Bo z dziewczy-
nami”, a w rok później nagrał 
po raz pierwszy od dwu-
dziestu lat nową piosenkę  
„Czas nas zmienia” z muzyką 
Marcina Nierubca i słowa-
mi Jacka Cygana (teledysk 
do utworu powstał w 2009 
roku). Piosenka została bar-

dzo dobrze przyjęta przez 
szerszą publiczność.

W 2007 roku był jurorem 
na 44. Sopot Festival.20 
kwietnia 2009 roku Jerzy 
Połomski otrzymał nagrodę 
Złotego Fryderyka za cało-
kształt twórczości.

- Na świecie jest w tej chwi-
li tylko dwóch śpiewających 
czynnie w tym wieku panów: 

Tony Bennett i właśnie Jerzy 
Połomski – podkreślają or-
ganizatorzy wydarzenia.

Koncert Jerzego Połom-
skiego zaplanowano na 20 
stycznia 2018 r. W kinie „So-
kół”,. 
Bilety na koncert w cenie 40 
zł do nabycia w recepcji SCK, 
kinie „Sokół” i na stronie sck-
bilety.interticket.pl (GB)

Zespół wystąpi ze świą-
tecznym repertuarem 
o godz. 16 w Kościele pw. 
Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. 

Dodajmy, że muzycy mają 
na koncie krążek z trady-
cyjnymi polskimi kolędami 
i z pastorałkami, na którym 
są m.in. „Wśród nocnej ci-

szy”, „Przybieżeli do Betle-
jem”, „A wczora z wieczora”, 
„Bracia patrzcie jeno”, „Ci-
cha noc”. 
Warto podkreślić, ze gru-
pa była już gwiazdą  Skar-
szewskich Sobótek, które 
zorganizowano w czerwcu 
bieżącego roku. 
(GB)

Pectus wystąpi w Skarszewach
KuLTuRA | gwiazdą skarszewskiego koncerTu kolęd, 
w soboTę 13 sTycznia 2018 roku będzie gruPa PecTus.
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DAM PRACĘ

SZuKAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwa-
rantowane – Niemcy, tel. 00 49 157 
74 

120 145 USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-

port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubie gorąca blon-
di 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 1250zł,  
506 077 549 Luzino

SIANOKISZONKA dobrej jakości 
120x120.70.zł. Siano kostka. 5 zl 

Czętkowo 510 751 837

DREWNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport. 506250477 

SIANO, słoma w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazy-
nu.Mozliwość trasportu. 506250477

PRASA polska Z.224 stan bardzo 
dobry 8700 zł Szemud. 510751837

SIANOKISZONKA 120x120 do-
bra 70 rotacjna 1750 zł Częstkowo. 
510751837

REGAŁ metalowy do wypieku z pie-
ca 694 642 709

BLAChy stal. do wypieku 60-40 cm 
694 642 709

PIŁA tarczowa szt.2 na sile 750 zł 
600667860  

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

SKuPuJEMy stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach (mundury, do-
kumenty, części zabytkowych po-
jazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

SPRZEDAM działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
STARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ
KuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, 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
KASACJA pojazdów, wywóz złomu 
z posesji, pomoc drogowa. Wejhero-
wo trójmiasto 789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE gry na gitarze 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
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Bilans Kociewskich Diabłów 
w tym sezonie jest świetny 
– z 9 meczów Polpharma 
wygrała 7 spotkań, dwu-
krotnie poniosła porażki, 
w tym raz po dogrywce. 
Wciąż mają rozegranych 
mniej meczów, niż reszta 
stawki. W najbliższym cza-
sie koszykarze ze Starogar-
du nadrobią zaległości.
Grudzień podopieczni 
Miliji Bogicevića zaczę-
li meczem z Czarnymi 
w Słupsku. Gospodarze na 
początku postawili trudne 
warunki rywalom i to oni 
prowadzili 19:12, ale póź-
niej zaatakowali goście, 
którym udało się wyjść na 
prowadzenie przed koń-
cem kwarty. W drugiej 
kwarcie było trudniej – 
błędy w obronie sprawiły, 
że po pierwszej połowie 
prowadzili Czarni. Kociew-
skie Diabły rozkręciły się 
w dwóch ostatnich kwar-
tach. Z minuty na minutę 
rosła przewaga Polpharmy 
– przed ostatnią kwartą 
miała 7 punktów przewa-
gi, a w ostatniej odsło-
nie spotkania drużyna ze 
Starogardu nie odpuściła 
i jeszcze powiększyła swo-
ją przewagę nad Czarnymi. 
Ostatecznie Polpharma 
wygrała 97:78.
9. grudnia Polpharma zmie-
rzyła się z beniaminkiem 
Polskiej Ligi Koszykówki, 

Napięty grafik Polpharmy
KOSZyKÓWKA | zesPół ze sTarogardu w dalszym ciągu imPonuje Formą. ma jednak 
Przed sobą bardzo gorący okres – do końca roku rozegra jeszcze czTery mecze.

Legią Warszawa. W stolicy 
podopieczni Miliji Bogice-
vića dokonali prawdziwej 
deklasacji, która zaczęła się 
już w pierwszej kwarcie. 
Konsekwentnie grająca Po-
lpharma wypracowała sobie 
dziesięciopunktową przewa-
gę, a w drugiej kwarcie dalej 
była dla Legii nieosiągalna 
i dystans między obiema eki-
pami jeszcze się powiększył. 
Jedynie w trzeciej kwarcie 
Legia nie przegrała (oba ze-

społy rzuciły po 15 punktów), 
ale spokojnej i zdecydowanej 
wygranej dopełniła ostatnia 
część meczu. Końcowy wynik 
to 82:60 dla Polpharmy. To 
trzecia wygrana starogardz-
kiej drużyny z rzędu.
Kolejny mecz – z Asseco 
w Gdyni odbył się w niedzielę, 
czyli zamknięciu tego nume-
ru. Spotkanie w Trójmieście 
zaczęło bardzo pracowity 
okres zespołu Polpharmy 
– znad morza Kociewskie 

Diabły wrócą do Starogardu, 
gdzie 23. grudnia zagrają ze 
Startem Lublin, a kolejne spo-
tkanie czeka ich tuż po świę-
tach – 27. grudnia zmierzą się 
z u siebie z Polskim Cukrem 
Toruń. Rok 2017 Polpharma 
zamknie wyjazdowym me-
czem ze Stalą Ostrów Wielko-
polski. Następne dwa mecze 
starogardzianie zagrają u sie-
bie – 3. stycznia z GTK Gli-
wice i 7. stycznia z Anwilem 
Włocławek.
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Sztab szkoleniowy biało-zie-
lono-białych wzmocnił się 
o nowego trenera. Asysten-
tem trenera Łukasza Kowal-
skiego został Błażej Mierze-
jewski. Obaj szkoleniowcy 
rozpoczęli już współprace, 
a pierwsze treningi popro-
wadzą 8. stycznia – wtedy 
zacznie się okres przygoto-
wawczy KP Starogard.  

Od 20. stycznia biało-zie-
lono-biali będą rozgrywać 
mecze sparingowe. Ich ry-
walami będą m.in. Jaguar 
Gdańsk, Wierzyca Pelplin, 
Drutex Bytovia Bytów, Ra-
dunia Stężyca, Kaszubia 

Kościerzyna i Finishparkiet 
Drwęca Nowe Miasto Lu-
bawskie.

KPS ma przed sobą zada-
nie utrzymania się w III li-
dze – po rundzie jesiennej 
zajmuje 14. miejsce na 18 
drużyn. Znany jest też już 
terminarz rundy wiosennej 
– piłkarze ze Starogardu 
zaczną wiosnę 10. marca 
meczem z Górnikiem w Ko-
ninie. Potem, 17. marca po-
wrócą na własny stadion, 
gdzie podejmą Wdę Świe-
cie. Wiosną, tak samo jak je-
sienią, zostanie rozegranych 
17 kolejek. KG

W minioną środę doszło 
do spotkania prezyden-
ta z młodą zawodniczką 
trójboju siłowego, czy-
li sportu składającego 
się z trzech elementów 
– przysiadu ze sztangą 
na plecach, wyciskania 
sztangi na ławeczce po-
ziomej, oraz martwego 
ciągu.
Magdalena Grochowska 
występuje nie tylko na 
krajowych imprezach, 
ale także pokazuje się na 
arenie międzynarodowej 
– Najważniejszą cechą 
potrzebną przy sportach 
siłowych jest samozapar-
cie. Większość cech jeste-
śmy w stanie przeskoczyć, 
posiadając właśnie tę jed-

Trójboistka u prezydenta
SPORTy SIŁOWE | magdalena gromowska była gościem PrezydenTa sTarogardu, janusza sTankowiaka.

ną – powiedziała u prezy-
denta zawodniczka.
Do młodej atletki należą: 
rekord świata w martwym 

ciągu federacji WUAP, a tak-
że niepobite do dziś rekor-
dy Polski w martwym ciągu 
i przysiadzie – Planuję nowy 

sezon rozpocząć w marcu 
na Mistrzostwach Polski. – 
zapowiada trójboistka – Co 
będzie dalej? Czas pokaże.

Z kim zimą zagra KPS?
PIŁKA NOŻNA | Trzecioligowcy ze sTarogardu 
znają juŻ rywali w okresie PrzygoTowawczym do 
rundy wiosennej. 

Zawodnicy 
Beniaminka 
Polmet Starogard 
Gdański zaliczyli 
udany występ na 
międzynarodo-
wym turnieju.

VI Międzynaro-
dowy Memo-
riał B.Bendiga, 
zorganizowany 
po patronatem 
prezydenta Gdyni, 

odbył się 2. grudnia w Gdyńskim Centrum Sportu. Repre-
zentanci starogardzkiego klubu mogą być zadowoleni ze 
swoich występów.

Kamil Myszka walczący w kategorii do 69 kg pokonał 
Jana Polaka, natomiast w kategorii do 75 kg Nikodem 
Kotlewski okazał się lepszy od Miłosza Zawadzkiego. 
Pojedynek sparingowy z Michałem Kiedrowski stoczył 
Błażej Dunajski.

dOBRy WySTĘp W gdynI


