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ZDROWIE | Gminny OśrOdek ZdrOwia w SkarSZewach cZynny będZie także w SObOtę. 

EDUKACJA | Zabawy OGólne, Zajęcia te-
matycZne i teatrZyk kukiełkOwy. 

EDUKACJA | ucZniOwie Z terenu pOwiatu 
będą mOGli SkOrZyStać Z wykładów. 

INWESTYCJA | pOdpiSanO umOwę na pełnienie funkcji inżyniera kOntraktu dla prO-
jektu pOd naZwą „mOderniZacja SyStemu ściekOweGO na terenie Gminy SkarSZewy”. 

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

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

redakcja@expressy.pl

POLUB NASZ FANPAGE!

/expressypl

GOZ otwarty  
także w soboty

Początek tych prospołecz-
nych i długo oczekiwanych 
działań zaplanowano na 3 
lutego br. Świadczenia leka-

rza i pielęgniarki udzielane 
będą od godziny 9 do 12.
- Dodatkowo w pierwszą 
i ostatnią sobotę miesią-

ca świadczenia zostaną 
poszerzone o lekarza pe-
diatrę – podkreśla Marcin 
Modrzejewski, dyrektor 

skarszewskiego GOZ. – 
Uruchomienie sobotniej 
opieki to efekt wspólnych 
działań z władzami gminy, 
Burmistrzem Jackiem Pauli 
i zastępcą Burmistrza Mar-
cinem Byczkowskim.
Procedura rozszerzenia pra-
cy Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Skarszewach rozpo-
częła się jeszcze w ubiegłym 
roku. Ostatecznie dyrekcja 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Gdańsku wydała 
zgodę (do końca 2018 roku) 
na pracę w soboty, jednak 
z wyłączeniem świąt i dni 
ustawowo wolnych.
Rozszerzenie działalności 
Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Skarszewach to wyj-
ście naprzeciw oczekiwa-
niom tych, którzy naprawdę 
potrzebują pomocy. 
(SK)

Wybrano Inżyniera Kontraktu

Inżynier został wyłoniony 
w drodze przetargu nie-
ograniczonego - najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawił 
Rejonowy Zarząd Inwestycji 
Człuchów Sp. z o.o. Umowę 
podpisali prezes GWiK Mał-
gorzata Gruchała i Henryk 
Łańcucki, prezes spółki Re-
jonowy Zarząd Inwestycji 
Człuchów 
Projekt projekt uzyskał 
w ub. roku dofinansowanie 
unijne, w ramach działania 
2.3 – Gospodarka wodno – 
ściekowa w aglomeracjach, 
priorytetu II – Gospodarka 
wodno-ściekowa Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 

2014. Planowana wartość 
całego projektu wynosi 16 
405 126,78 zł a dofinanso-
wanie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko wynosi 
8 524 114,49 zł. Planowany 
termin zakończenia inwe-
stycji to 30.06.2019 rok. 
Inwestycja podzielona jest 
na dwa główne zadania: 
modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 
z przebudową 2 przepom-
powni na ul. Chojnickiej 
i Kleszczewskiej; budo-
wa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Więckowy.
(SK)

fo
t. 

u
m

 S
ka

rs
ze

w
y

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Ferie w bibliotece

Kociewski Przyjaciel 
Nauk i Sztuk

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Starogardzie zaprasza 
dzieci i młodzież do spędza-
nia ferii w swoich murach. 
Zajęcia w Wypożyczalni 
i w Czytelni dla Dzieci i Mło-
dzieży odbywać się będą od 
29 stycznia 2018 r. (ponie-
działek) do 10 lutego 2018 r. 
(sobota) w godz. 10.00-13.00 
(od 10-tej do 11-tej: zabawy 

ogólne, od 11-tej zajęcia te-
matyczne). W ramach spo-
tkań zapowiedziano m.in 
prezentację zimowych gier 
i łamigłówek dla każdego, 
książkową wyprawę na koło 
podbbiegunowe i do świata 
wielorybów i delfinów. Na 
zakończenie zajęć najmłodsi 
obejrzą teatr kukiełkowy. 
(GB)

Wykłady będą organizowane 
w ramach działania „Kociew-
ski Przyjaciel Nauk i Sztuk”. 
List intencyjny w sprawie or-
ganizacji działania pod nazwą 
„Kociewski Przyjaciel Nauk i 
Sztuk” podpisano w siedzibie 
Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego.W 
imieniu Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego list asygnował jego 
Dziekan, prof. dr hab. Tadeusz 
Dmochowski, w imieniu Po-
wiatu Starogardzkiego pod-
pis złożył Członek Zarządu 
Patryk Gabriel.
Działanie na celu wspieranie 
rozwoju uczniów wybitnie 
uzdolnionych, a także pomoc 
w podejmowaniu decyzji o 
kierunku kształcenia na eta-
pie pomaturalnym. Realizo-
wane ono będzie w formie 
cyklicznych wykładów prowa-
dzonych przez pracowników 
naukowych uczelni. Zajęcia 

te wprowadzą uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Powia-
tu Starogardzkiego w treści 
edukacyjne występujące na 
poziomie szkół wyższych w 
ciekawej, dostępnej formie. 
- Już wkrótce ogłosimy te-
matykę, pierwszych pre-
legentów i rozpoczniemy 
nabór wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i gim-
nazjalnych - mówi Grzegorz 
Oller, dyrektor Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Starogardzie 
Gd. - Zajęcia rozpoczną się w 
marcu, a zakończą w maju. 
Będzie to pilotażowa część 
projektu, która pozwoli na 
precyzyjny dobór tematyki, 
odbiorców oraz technicznych 
detali całego działania. Jeste-
śmy przekonani, że z pełnym 
projektem ruszymy wraz z 
rozpoczęciem najbliższego 
roku akademickiego.
(GB)
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Miasto w liczbach
STAROGARD |  pOcZątek rOku tO świetny mOment, żeby pOdSumOwać ten miniOny. 
pOZytywny trend w mieście tO rOSnąca licZba urOdZeń, neGatywny – tO Spadek 
ZameldOwanych mieSZkańców.

RElACJA |  StarOGardZcy SamOrZądOwcy pOdSumOwali 2017 rOk i ZłOżyli SObie życZenia nOwOrOcZne. 

EDUKACJA |  technikum nr 1 Ze Sta-
rOGardu GdańSkieGO ZdObyłO tytuł 
„ZłOtej SZkOły”.
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W 2017 roku urodziło się 
o 17 starogardzian więcej 
niż w 2016 roku. Łącznie 
467 dzieci – 237 dziewczy-
nek i 230 chłopców. Nowo 
urodzeni mieszkańcy miasta 
otrzymywali takie imiona jak 
Lena, Julia, Maja, Zofia i Zu-
zanna, lub Antonii, Szymon, 
Aleksander, Jakub i Filip. 
Statystyki wykazały rów-
nież wzrost popularności 
staropolskich imion, szcze-
gólnie męskimi-Władysław, 
Zygmunt, Feliks, Fryderyk, 
czy Mieszko. Pojawiły się też 
imiona wyszukane, nawią-
zujące do imion bohaterów 
ulubionych filmów i seriali, 
czy gwiazd muzyki- Dorian, 
Dylan, Samir, Raul, Nataniel, 
Amadeusz, Apoloniusz, Ka-
sjan oraz Lara, Almina, Selena, 
Lea, Tia,Zoja, Livia, Vivienne, 
Faustyna, czy Klementyna. 
W 2017 roku aż 433 pary 
zawarły związek małżeński, 
w tym 144 ślubów było cywil-
nych, 252 konkordatowych, 
a 37 par połączyło się za gra-
nicą (dla porównania: w 2016 
– 355, w 2015 r.- 347, a w 2014 
r.- 355). Z kolej jubileusze 50 
i 60-lecia pożycia małżeń-
skiego obchodziło łącznie 56 
par (dla porównania: w 2016 
r. – 94, w 2015 r. – 63, w 2014 
r. – 55), w tym:– 50-lecie – 
53 pary, 60-lecie – 4 pary. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego 
w 2017 roku sporządzono 
łącznie 2310 aktów, w tym ak-
tów urodzeń 1488 (dla porów-
nania w 2016 r. było ich 1432, 
w 2015 r. – 1450 a w 2014 r.- 

1303) oraz 822 akty zgonu. 
Informacje z ubiegłego roku 
pokazują również negatyw-
ny trend, czyli systematycz-
nie zmniejszającą się liczbę 
zameldowanych mieszkań-

ców miasta. W 2013 roku 
takich mieszkańców było 46 
180, pod koniec ubiegłego 
roku ich liczba spadła o 1331 
osób, do wartości 44 849. 
(SG)

Podsumowanie roku w wydaniu samorządowym
Spotkanie noworoczne od-
było się w sali widowiskowej 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury. 
Obok prezydentów miasta, 
przewodniczącego Rady Mia-
sta i radnych uczestniczyli 
w nim posłowie na Sejm RP 
– Małgorzata Chmiel i Jan 
Kilian, wicemarszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Ry-
szard Świlski, radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
– Dariusz Męczykowski. 
Jako pierwszy noworoczne 
życzenia złożył prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. 
Podziękował wszystkim ze-
branym za przyjęcie zapro-
szenia na to coroczne, tra-
dycyjne spotkanie, którego 
organizatorami są miejskie 
władze samorządowe. 
- Był to rok wyjątkowy pod 
względem inwestycji. Gmi-
na odnotowała w historii 
największy budżet - ponad 
dwustu milionowy. Z tego 

50 milionów przeznaczyła na 
inwestycje.Dzisiaj wiemy, że 
budżet na rok 2018 będzie 
jeszcze większy, bo przekro-
czy kwotę 250 mln zł, z czego 
80 milionów zainwestujemy 
w poprawę infrastruktury – 
podkreślał.

Życzenia złożyli też posłowie 
Małgorzata Chmiel, która 
pogratulowała miastu suk-
cesów. Życzyła dużo radości 
i zadowolenia z przyszłych 
wyborów. Jan Kilian dodał, że 
samorząd bez współdziałania 
nic nie osiągnie, dlatego po-

trzebne są rozmowy w przy-
jaznej atmosferze, jak ta, która 
panuje na tym spotkaniu.
Wicemarszałek Ryszard Świl-
ski podkreślił, że wojewódz-
two pomorskie ma najwyższy 
w Polsce wzrost PKB 4,6 % 
w skali roku. 
– Ze 125 przebadanych regio-
nów w Europie Pomorze pla-
suje się na czwartym miejscu. 
Badany był stan gospodarki, 
kultura, czynniki społeczne 
i bezrobocie. Kiedy mowa 
o bezrobociu, Pomorze od-
notowuje najwyższy wzrost 
dynamiki zatrudniania w ca-
łym kraju – ponad 16,9 %. 
Wskaźnik bezrobocia oscylu-
je na poziomie 5% - zaznaczał 
Ryszard Świlski.
Oficjalną część samorządo-
wego spotkania noworocz-
nego zakończono toastem za 
pomyślność roku 2018. Spo-
tkanie umilił  występ rodzin-
nego duetu pn. „Ollers trio”.
(SG)

„Złota Szkoła”  
dla technikum

Honorowy tytuł „Złotej Szko-
ły 2018” trafia do placówek, 
które zostały docenione 
w ramach rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych pro-
wadzonych przez Fundację 
Edukacyjną Perspektywy. 
Technikum nr 1 ze Starogar-
du Gdańskiego, które działa 
w ramach starogardzkiego 
Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych otrzymało honorowy 
tytuł i graficzny znak jakości. 
- Złotą tarczę przyznano dla 
100 techników, srebrną dla 
kolejnych stu oraz brązową 
również dla kolejnych stu. 
Wśród techników w woje-
wództwie pomorskim znaj-
dujemy się na 3 miejscu, 
natomiast w Polsce na 90 
miejscu. Zdobycie miejsca 
w czołówce ogólnopolskie-

go Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Perspektywy 
jest dla naszego technikum 
zasłużonym powodem do 
dumy. Świadczy to przecież 
o dobrej atmosferze w szko-
le, tworzonej wspólnie przez 
kadrę szkoły, ambitnych 
uczniów, a także organ pro-
wadzący dbający o właściwe 
warunki nauczania – podkre-
śla Stanisława Głąb-Brandt, 
kierownik praktycznej nauki 
zawodu w ZSE.
W rankingu zostały wzięte 
pod uwagę wyniki egzami-
nu maturalnego ze wszyst-
kich przedmiotów obowiąz-
kowych i dodatkowych na 
poziomie podstawowym i 
rozszerzonym, oraz wyniki 
wszystkich egzaminów za-
wodowych. (GB)
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Wędkarze podsumowali rok Przebudowa dwóch ulic

BIZNES | wyjaZdOwy ZarZąd StarOGardZkieGO klubu biZneSu ZwiąZku pracOdawców ZOrGaniZOwanO w piekarni lOGiStyk w 
pelplinie. właściciel teGO Obiektu ZapreZentOwał nOwOcZeSne inweStycje, które SfinanSOwanO Ze śrOdków unijnych.

SKARSZEWY | w SkarSZewSkim Zamku SpOtkali Się SkarSZewScy 
wędkarZe Z kOła pZw wietciSa. 

SKÓRCZ | miaStO OtrZymałO dOfinanSOwanie prZebudOwy 
dwóch ulic – dłuGiej i świerkOwej.

Było to w ramach walnego 
zgromadzenia sprawozdaw-
czego. Na początku prezes 
Koła Zygfryd Borkowski 
wręczył wędkarzom odzna-
ki przyznane przez Zarząd 
Główny PZW w Warszawie 
i przez Zarząd Okręgu PZW 
w Gdańsku. Odznakę Hono-
rowy Członek PZW otrzymał 
Witold Borkowski – za szcze-
gólne zasługi dla wędkarstwa 
(to najważniejsza odznaka 
dla wędkarzy w Polsce); Zło-
tą Odznakę PZW otrzymał 
Witold Wysiecki, a Srebrną 
Odznakę PZW odebrał Bog-
dan Froelich.
Podziękowano też za długo-
letnią współpracę i opiekę 
nad Kołem wręczając statu-
etki burmistrzowi Skarszew 
Jackowi Pauli, zastępcy bur-
mistrza Marcinowi Byczkow-
skiemu, firmie ITC – Andrzej 
Zawadzki i sklepowi Mateusz 
– Waldemar Zarzycki.
Po podsumowaniu wszyst-
kich zawodów najlepszym 
wędkarzem 2017 roku 
w Kole Wietcisa został Sławo-
mir Stolc, na drugim miejscu 
znalazł się Dariusz Klammer, 
a na trzecim Zygfryd Bor-

kowski. Wśród juniorów ko-
lejność za 2017 rok jest na-
stępująca: 1. Mateusz Stolc, 
2. Damian Brzoskowski, 3. 
Kamil Zdun.
- Dzięki wędkarstwu spotyka-
cie się choćby na zawodach, 
jesteście razem, tworzycie 
wspólnotę ludzi, którzy się 
lubią. I za to Wam i Waszym 
rodzinom dziękuję, bo to 
buduje społeczeństwo, siłę 
naszej Ojczyzny – zaznaczył 
burmistrz Jacek Pauli.
Burmistrz poinformował też 
zebranych o zaplanowanych 
inwestycjach tj. o budowie 
kanalizacji w Więckowach 
oraz modernizacji oczysz-

czalni; ponadto w ramach 
rewitalizacji wykonana zo-
stanie m.in. kanalizacja na 
ul. Mickiewicza i na ul. So-
bieskiego, będą remonty 
ulic w centrum miasta i ele-
wacji budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych; w ramach 
projektu wielu gmin, w tym 
Skarszew, powstanie szlak 
kajakowy na Wietcisie; Po-
gódkach wspólnie z powia-
tem będzie wykonany re-
mont mostu w Pogódkach. 
Podczas dalszej części spo-
tkania wędkarze podsumo-
wali miniony rok, zatwierdzili 
także plan pracy na 2018 r.
(SK)
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Projekt przebudowy dwóch 
gminnych ulic znalazł się 
na 6 miejscu ostatecznej li-
sty rankingowej wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
Programu rozwoju gminnej 
ipowiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016 
- 2019 (Edycja 2018) opu-

blikowanej przez Wojewodę 
Pomorskiego.
- Z ostatecznej listy rankin-
gowej wynika, że Gmina 
Miejska Skórcz jest jedyną 
gminą z terenu powiatu sta-
rogardzkiego, która otrzyma 
dofinansowanie – podkre-
ślają samorządowcy.

Zadanie polegać będzie na 
przebudowie ulic Długiej 
i Świerkowej na Osiedlu 
Leśnym w Skórczu o łącz-
nej długości 709 mb wraz 
z przebudową infrastruktu-
ry związanej z funkcjono-
waniem drogi. W ramach 
zadania zostanie wykonana 
jezdnia o nawierzchni bitu-
micznej o szerokości 6,0 m, 
obustronny chodnik oraz 
ścieżka rowerowa. Wykona-
ne zostaną również zjazdy 
do nieruchomości oraz zato-
ka autobusowa z peronem. 
Droga otrzyma odwodnie-
nie oraz nowe oświetlenie 
uliczne ze źródłami światła 
typu LED i dodatkowymi 
oprawami doświetlającymi 
przejścia dla pieszych. Inwe-
stycja będzie polegać także 
na  przebudowie skrzyżowa-
nie z drogą wojewódzką nr 
214, co powinno poprawić 
bezpieczeństwo na tym od-
cinku drogi. Kosztorysowa 
wartość inwestycji wynosi 2 
814 200 zł z czego zakładana 
kwota dofinansowania wy-
niesie 1 407 100 zł brutto.
(GB)

fo
t. 

ra
fa

ł l
as

ko
w

sk
i

fo
t. 

ra
fa

ł l
as

ko
w

sk
i

Wizyta w pelplińskiej piekarni

Ważnym punktem styczniowe-
go spotkania w Pelplinie było 
zwiedzanie zakładu. Przedsię-
biorcy z regionu mogli więc zo-
baczyć m.in. nowoczesną linię 
do produkcji nadziewanych cia-
steczek. Linia powstała budyn-
ku o powierzchni, 3,5 tysiąca 
metrów kwadratowych, który 
niedawno został oddany do 
użytku. Produkcja w tym miej-
scu jest wysoce zautomatyzo-

wana i nowoczesna, właściciel 
piekarni opatentował również 
rozwiązania stosowane w ra-
mach tego procesu produkcji. 
-Ten obiekt to efekt kilkulet-
nich starań, budowa trwała 
natomiast dwa lata. Zaprosi-
łem do siebie przedstawicieli 
SKB, żeby zaprezentować, w 
jaki sposób środki unijne mogą 
wpłynąć na rozwój konku-
rencyjności lokalnych przed-

siębiorstw – zaznacza Leszek 
Błański, właściciel piekarni. 
Załoga piekarni liczy 60 osób, 
zastosowanie nowoczesnych 
linii produkcyjnych sprawiło, że 
większość pracowników nie zaj-
muje się w sposób bezpośredni 
na przykład wypiekiem chleba, 
ale do ich obowiązków należy 
na przykład pakowanie towaru. 
- Największa zaleta systemu 
działąjącego w naszej piekarni 

to jego kompleksowość – zazna-
cza właściciel Logistyka. - Mam 
na myśli połączenie wszystkich 
elementów linii produkcyjnej, 
kontrolę nad nimi i możliwość 
wprowadzania zmian w pro-
dukcji. To jest wyjątkowo nowo-
czesne rozwiązanie, które może 
przyśpieszyć proces produkcji 
i znacznie wpłynąć na jakość 
produktu końcowego. (GB)

- Zaprosiłem do siebie przedstawicieli SKB, żeby zaprezentować, w jaki sposób 
środki unijne mogą wpłynąć na rozwój konkurencyjności lokalnych przedsię-
biorstw – zaznacza Leszek Błański (pierwszy z lewej), właściciel piekarni.



SKÓRCZ | pracOwników urZędu miejSkieGO 
w SkórcZu OdwiedZili Gwiżdże (GwiZdy)

ZDROWIE | Gminny OśrOdek ZdrOwia w SkarSZewach ZapraSZa na beZpłatne ba-
dania w ramach prOGramu prOfilaktyki chOrób układu krążenia
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Kociewski zwyczaj
w Urzędzie Miejskim

Ten stary kociewki zwyczaj 
przypomniała Barbara Paw-
łowska, pisząc scenariusz 
przedstawienia, a zrealizo-
wali go uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Skórczu 
przygotowani przez Pania 
Izabelę Bąber.
Nietypowi kolędnicy  skła-
dali życzenia Noworoczne, 

śpiewali kolędy i zabawiali 
dowcipnymi tekstami. Wy-
stęp skórzeckich Gwizdów 
rozwselił również księdza 
biskupa Ryszarda Kasynę, 
który na spotkaniu diece-
zjalnym przedstawicieli 
Caritas podziwiał młodych 
Kociewiaków. 
(BG)
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Bezpłatne badania

Oferta skierowana jest do 
pacjentów zadeklarowanych 
do lekarza POZ, urodzonych 
w latach 1963, 1968, 1973, 
1978, 1983, u których nie 
została rozpoznana choro-
ba układu krążenia, i którzy 
nie korzystali z programu w 
ciągu ostatnich 5 lat. Świad-
czenia w ramach programu 
udzielane są bez skierowania. 
Program profilaktyki chorób 
układu krążenia obejmuje: 

wywiad w kierunku obcią-
żenia chorobami układu krą-
żenia i wypełnienie ankiety, 
badania biochemiczne krwi 
(badanie poziomu choleste-
rolu całkowitego, LDL, HDL, 
triglicerydów oraz poziomu 
glukozy), pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, określenie 
współczynnika masy ciała 
BMI, badanie lekarskie i oce-
nę czynników ryzyka zacho-
rowania na choroby układu 

krążenia, kwalifikację do 
odpowiedniej grupy ryzyka 
oraz edukację zdrowotną. 
W przypadku rozpoznania 
choroby układu krążenia – w 
zależności od wskazań me-
dycznych, wydanie zaleceń 
oraz skierowanie na dalszą 
diagnostykę lub leczenie
Szczegółowe informacje 
można uzyskać w rejestracji 
ogólnej lub pod numerem 
telefonu: 58 562 20 63.Cho-

roby układu krążenia są 
główną przyczyną zgonów 
w Polsce i na świecie. Celem 
programu jest zmniejszenie 
zachorowalności i umieral-
ności na choroby układu krą-
żenia, promocja zdrowego 
stylu życia, wczesne wykry-
wanie choroby u pacjentów 
z podwyższonym ryzykiem z 
powodu obciążeń genetycz-
nych.
(GB)
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RElACJA | tO był GOrący, GłOśny i naStrOjOwy wiecZór. w kOściele makSymilia-
na marii kOlbeGO w SkarSZewach ZOrGaniZOwanO kOncert kOlęd i świątecZ-
nych prZebOjów Grupy pectuS. 

SAMORZĄD | preZydent StarOGardu januSZ StankOwiak pOdpiSał Z hu XinfenG 
– prZewOdnicZącą rady miaSta luOhe w chinach wStępne pOrOZumienie w 
Sprawie wymiany pOlSkO-chińSkiej młOdZieży. 

KAlISKA | urZędnicy ZapraSZają dO 
ZGłaSZania kandydatów dO hOnOrO-
wych naGród wójta Gminy kaliSka – 
SłOnecZniki 2017.

KAlISKA | jubileuSZ 92 urOdZin Ob-
chOdZiła pani aGata ZielińSka Z miej-
ScOwOści cZarne.

Pectus kolędował 
w Skarszewach

Koncertowy wieczór roz-
począł się od  występu 
podopiecznych Koła PSO-
NI w Skarszewach i 15-o-
sobowej grupy uczniów 
z polskiego gimnazjum im. 
św. Jana Bosko w Jałówce 
koło Wilna na Litwie.

Główna gwiazda wieczo-
ru, zespół Pectus znana jest 
z rockowym przebojów i hitu 
„Jeden moment”. Koncert 
w Skarszewach miał jednak 
charakter świąteczny i muzy-
cy zaprezentowali tam lirycz-
ne kolędy w akustycznym 

wydaniu. Widzowie koncertu 
usłyszeli więc tradycyjne wy-
konanie takich utworów jak 
„Bracia patrzcie jeno”, „Wśród 
nocnej ciszy”, Przybieżeli do 
Betlejem” i „Lujajże Jezuniu”. 
Właśnie ten ostatni utwór wy-
konano w sposób wyjatkowo 

wzruszający i przy udziale 
skarszewskiej publiczności.  
Na specjalną prośbę włoda-
rza miasta, podczas koncertu 
pojawiła się także autorska 
i rockowa kompozycja, mu-
zycy zagrali swój utwór „Bar-
celona”. (GB)

fo
t. 

u
m

 S
ka

rs
ze

w
y

Wymiana polsko-chińskiej młodzieży

Do podpisania porozumie-
nia doszło podczas stycz-
niowej wizyty delegacji 
chińskiej z miasta   Luohe. 
Delegacji przewodniczyła-
Hu Xinfeng – przewodni-
cząca Rady Miasta Luohe, 
a towarzyszyli jej sekretarz 
generalny miasta, przed-
stawiciel Wydziału Sportu, 
przewodnicząca Powiatowe-
go Komitetu Ludowego oraz 
zastępca naczelnika biura 
ds. kontaktów z zagranicą. 
Celem wizyty było właśnie  
podpisanie wstępnego po-
rozumienia o wzajemnej 
wymianie uzdolnionej mło-
dzieży.
Prezydent Janusz Stanko-
wiak i Przewodnicząca Rady 
Miasta Luohe Hu Xinfeng 
podpisali wstępne porozu-
mienie o wymianie uzdol-
nionej młodzieży pomiędzy 
Starogardem a miastem lu-

ohe w Chinach
– Propozycja wymiany mło-
dzieży pomiędzy Starogar-
dem a Luohe niezmiernie 

nas cieszy i interesuje – po-
wiedział prezydent Stanko-
wiak. – Niedawno sami go-
ściliśmy w Chinach i wiem 

jak cennym doświadczeniem 
dla młodych ludzi może być 
spotkanie z inną, nieznaną 
im wcześniej kulturą i trady-
cją. Uważam, że takie spotka-
nie oraz wymiana doświad-
czeń jest ważna i cenna, i że 
w przyszłości może przynieść 
nieoczekiwane korzyści dla 
obu stron porozumienia.
Wymiana polsko-chińska 
polegać ma na wzajemnym 
wysłaniu do każdego part-
nera umowy grupy uzdol-
nionej młodzieży z dwoma 
nauczycielami. Koszt prze-
jazdu takiej grupy pokrywa 
miasto rodzinne, natomiast 
koszty pobytu i zapewnienie 
uczestnikom wymiany atrak-
cji, partner umowy. Grupa 
ma się składać z 6 piłkarzy, 6 
tenisistów stołowych oraz 6 
muzyków. Ich pobyt w kraju 
partnera trwałby ok. 10 dni.
(MD)
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Nagrodzą zasłużonych 

Jubileusz 92 urodzin 

Przedsięwzięcie to ma na 
celu wyróżnienie osób, in-
stytucji i firm,  które wnio-
sły swój wkład w rozwój 

i promocję gminy. Nagrody 
przyznawane będą w pięciu 
dziedzinach: działalności 
społeczno – edukacyjnej, 
działalności kulturalno – 
sportowej, przedsiębiorczo-
ści, a także w kategorii ini-
cjatywa roku oraz życzliwa 
dłoń.
”Słonecznikowa kapituła” 
spośród zgłoszonych nomi-
nacji, wytypuje laureatów 
Nagród w każdej z  pięciu 
dziedzin.
Propozycje nominacji moż-
na zgłosić wypełniając wnio-
sek o przyznanie Nagrody 
wraz z uzasadnieniem. For-
mularz należy dostarczyć do 
sekretariatu Urzędu Gminy 
Kaliska, e- mail: sekretariat@
kaliska.pl lub przesłać pocz-
tą na adres: Urząd Gminy 
Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 
83 – 260 Kaliska, w terminie 
do 31 stycznia 2018 r. (GB)

Z tej okazji życzenia Jubi-
latce złożył osobiście Wójt 
Gminy Kaliska, Sławomir Ja-
nicki  wraz z  Kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kaliskach, Mo-
niką Szmaglińską.
Pani Agata, osoba o ogrom-
nej pogodzie ducha i znako-
mitej kondycji przyjęła gości 
kawą i urodzinowym ciastem 
wspólnie z najbliższą rodzi-
ną. Wójt składając w imieniu 

własnym, władz samorządo-
wych i mieszkańców Gminy 
gratulacje, wręczył kwiaty 
i upominek oraz życzył wielu 
lat życia w zdrowiu, dobrym 
samopoczuciu i pogodzie 
ducha. 
W trakcie spotkania, w miłej 
atmosferze Pani Agata wraz 
z najbliższymi opowiadała 
co w ciągu roku od czasu 
naszych odwiedzin zmieniło 
się w jej życiu. (GB)
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Innowacyjność nie tylko w produkcji
EDUKACJA | ZarZąd firmy SteicO wprOwadZa kOlejny SpOSób na jeSZcZe lepSZe kSZtałcenie ZawOdOwe. wSpółpracują-
ce Z firmą placówki OtrZymały  ZeStawy edukacyjne, które umOżliwiają ucZniOm pOZnanie pracy urZądZeń Z ObSZaru 
autOmatyki i elektryki, które używane Są w firmie.

Wieloletnia współpraca 
firmy STEICO ze szkołami 
kształcącymi zawodowo, 
w okolicy obu zakładów 
produkcyjnych firmy - 
w Czarnej Wodzie oraz 
w Czarnkowie rozwija się 
w nowym wymiarze. To 
już nie tylko prowadzenie 
dualnego systemu kształ-
cenia, regularne wyciecz-
ki uczniów szkół zawo-
dowych zapoznające ich 
z procesami produkcyj-
nymi, wizyty studyjne 
i systematyczne praktyki 
oraz staże. Wraz z nowym 
rokiem firma STEICO uru-
chomiła wsparcie szkół 
zawodowych na nowych 
zasadach – dzięki swoim 
dostawcom udostępnia 
nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne z obszaru 
automatyki, pneumaty-
ki i elektryki stosowane 
w firmie w formie zesta-
wów edukacyjnych dla 
szkół. 
Doposażanie szkół w po-
moce naukowe jest czę-
sto spotykanym, lecz 
jednocześnie jednorazo-
wym modelem wsparcia. 
Powoduje to stosunkowo 
szybkie zużycie technicz-
ne doposażenia. Po kilku 
latach najnowocześniej-
sze rozwiązania nie są 
już tymi, które firmy pro-
dukcyjne stosują u siebie 
w praktyce. Nowatorska 
koncepcja Zarządu STE-
ICO opiera się na rotacji 
wypożyczanych zesta-
wów edukacyjnych po-
między szkołami uczest-
niczącymi we współpracy. 
Co ważne, zestawy będą  
uaktualniane według  
wprowadzanych na bie-
żąco nowinek technicz-
nych. 
Dzięki takiemu rozwiąza-
niu uczniowie szkół zapo-
znają się co kilka miesięcy 
z innymi modelami urzą-
dzeń i pozostawać na bie-
żąco z tym, jakie rozwią-
zania są stosowane u ich 
przyszłego pracodawcy. 
Ucząc się na nowocze-
snych zestawach eduka-
cyjnych wiedzą, czego 
się spodziewać w swojej 
pierwszej pracy, oswajają 
się z tym wyposażeniem, 
które są standardem 
w praktyce zakładów 
produkcyjnych i auto-
matycznie są lepiej przy-
stosowani do wejścia na 
rynek pracy.  Korzyści 
odczuje także firma - STE-
ICO zyskuje  pewność, że 
uczniowie podejmując 

swoją pierwszą pracę nie 
będą wymagać już zasad-
niczego wdrożenia i obe-
znania z podstawowym 
sprzętem.
Uroczysta inauguracja 
programu miała miej-
sce 5 stycznia 2018 roku 
w siedzibie firmie STEICO 
w Czarnkowie.
W pierwszym roku uru-
chomienia tej nowo-
czesnej formy wsparcia 
współpracować ze sobą 
będą Centrum Edukacji 
Zawodowej w Czarnko-
wie, Zespół Szkół im. Po-
wstańców Wielkopolskich 
1918-1919 w Krzyżu Wiel-
kopolskim, Zespół Szkół 
Zawodowych im. mjr H. 
Dobrzańskiego HUBALA 
w Starogardzie Gdań-
skim oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomor-
ski” w Chojnicach.
Pierwsze zestawy eduka-
cyjne trafiły do młodzieży 
wszystkich szkół już 12 
stycznia. Jak zostały przy-
jęte przez uczniów? Wy-
jątkowo entuzjastycznie
- Dyrektorze, ja chcę zo-
stać rok dłużej w szkole, 
żeby móc to przetesto-
wać! – wykrzyknął uczeń 
ostatniej klasy po rozpa-
kowaniu modeli.
Według przedstawicieli 
firmy właśnie takie zaan-
gażowanie w pełni poka-
zuje, jak bardzo pomysł 
Zarządu STEICO spełnia 
swoją funkcję.
Dzięki STEICO oraz fir-
mom wspierającym pro-
gram czyli dostawcom 
zestawów edukacyjnych 
sensorów Balluff, zesta-
wów napędowych Aniro, 
zestawów startowych 
sterowników Siemens 
Simatic S7-1500, zesta-
wów sensorów TELCO 
szkoły wzbogaciły się 
o możliwość poznania 
i testowania bardzo no-
woczesnego i wartościo-
wego sprzętu. Dodatko-
we wsparcie udzielone 
zostało również nauczy-
cielom praktycznej nauki 
zawodu, którzy zostaną 
wyszkoleni na wyspecja-
lizowanym kursie z zakre-
su rysowania schematów 
w oprogramowaniu SEE 
Electrical i będą mogli 
wiedzę tę rozpowszech-
nić na testowym opro-
gramowaniu wśród swo-
ich uczniów.
Ewa Madaj 
Grzegorz Bryszewski
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Zestawy trafiły m.in. do  Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach. Na zdjęciu, 
Adam Krause, Dyrektor placówki, Ewa Madaj, Dyrektor Administracyjny 
STEICO Sp. z o.o. z uczniami.

Prezentacja zestawów  w Zespole Szkół Zawodowych im.mjr H. Dobrzań-
skiego HUBALA w Starogardzie Gdańskim. Na zdjęciu, z uczniami:Adrian 
Błaszak,  nauczyciel praktycznej nauki zawodu,  Andrzej Bona, Dyrektor 
szkoły i Ewa Madaj, Dyrektor Administracyjny STEICO Sp. z o.o.
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śmiertelny wypadek na a1

200 gramów narkotyków

Dachowanie osobowego Forda
w wyniku ZderZenia OSObOweGO citrOena Z mercedeSem 
jedna OSOba pOniOSła śmierć, a dwie ZOStały ranne.

StarOGardZcy kryminalni ZatrZymali mężcZyZnę, który 
pOSiadał w mieSZkaniu narkOtyki.

pOlicjanci wyjaśniają prZycZynę ZdarZenia drOGOweGO, 
dO któreGO dOSZłO na drOdZe wOjewódZkiej nr 224 w pO-
bliżu demlina. w wyniku dachOwania OSObOweGO fOrda 
dO SZpitala trafiła 33 - letnia mieSZkanka SkarSZew. 

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sta-
rogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie 
o wypadku drogowym, do którego doszło 
na autostradzie A1 na pasie w kierunku 
Torunia w pobliżu miejscowości Brzeźno 
Wielkie. W wyniku zderzenia dwóch aut 
osobowych zginął 5-letni pasażer citroena, 
a 2 osoby podróżujące mercedesem zostały 
ranne i trafiły do szpitala.
Jak ustalili pracujący na miejscu śledczy, ja-
dąca citroenem kobieta uderzyła w tył mer-
cedesa, którego kierowca z uwagi na awarię 
skrzyni biegów poruszał się z nieznaczną 
prędkością w kierunku pasa awaryjnego. 
Obrażenia jakich doznał 5-letni pasażer ci-

troena okazały się śmiertelne. Badanie alko-
matem wykazało, że osoby kierujące pojaz-
dami były trzeźwe. Uderzony w tył mercedes 
zapalił się. Jezdnia w miejscu, gdzie doszło 
do wypadku była całkowicie zablokowana. 
Do czasu usunięcia rozbitych pojazdów po-
licjanci wyłączyli z ruchu odcinek autostra-
dy pomiędzy węzłem Swarożyn i Pelplin.
Mundurowi sporządzili oględziny miejsca 
zdarzenia oraz uszkodzonych aut. Policyjny 
technik wykonał dokumentację fotogra-
ficzną i zabezpieczył ujawnione na miejscu 
ślady, które pomogą w ustaleniu bliższych 
okoliczności tego tragicznego w skutkach 
wypadku.

Dyżurny ze Starogardu Gd. otrzymał zgło-
szenie o zdarzeniu drogowym, do którego 
doszło nieopodal Demlina na drodze wo-
jewódzkiej nr 224. Skierowani na miejsce 
policjanci zastali zaparkowaną na poboczu 
koparkę oraz rozbitego forda.
Jak wstępnie ustalili interweniujący w tej 
sprawie funkcjonariusze, kierująca tym po-
jazdem kobieta, w trakcie wyprzedzania 

jadącej w kierunku Godziszewa koparki 
zjechała na lewą, a następnie prawą stronę 
drogi, gdzie uderzyła w drzewo i dachowała. 
W wyniku tego zdarzenia 33-latka doznała 
obrażeń ciała i trafiła do szpitala. Badanie 
alkomatem wykazało, że mieszkanka Skar-
szew oraz kierowca wyprzedzanej koparki 
byli trzeźwi. Aktualnie mundurowi wyjaśnia-
ją bliższe okoliczności tego zdarzenia.

Mężczyzna został zatrzymany, gdy zajmu-
jący się zwalczaniem przestępczości nar-
kotykowej funkcjonariusze odwiedzili go 
w miejscu zamieszkania.W trakcie przeszu-
kania jednego z pokoi mundurowi znaleźli 
woreczki strunowe z białym proszkiem oraz 
suszem roślinnym. Badanie testerem wyka-
zało, że była to amfetamina oraz marihuana. 
Mundurowi zabezpieczyli łącznie blisko 200 

gramów tych narkotyków.
Mieszkaniec Kociewia został zatrzymany 
i doprowadzony do komendy. Mężczyzna 
jeszcze dziś usłyszy zarzuty dotyczące posia-
dania środków odurzających. Za posiadanie 
znacznej ilości narkotyków Ustawa o prze-
ciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę od 
roku do 10 lat pozbawienia wolności.
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RElACJE | tO była wyjątkOwO atrakcyjna edycja wielkiej OrkieStry świątecZnej pOmOcy w reGiOnie.  

WOŚP zagrała w regionie
W Starogardzie kwestowało 
aż 445 osób wyposażonych 
w kolorowe puszki i charak-
terystyczne serduszka. Wo-
lontariuszy spotkać można 
było na ulicach, przed ko-
ściołami, ale przede wszyst-
kim w Galerii Neptun.
Podczas licytacji, które pro-
wadzono w Galerii Neptun 
dużym powodzeniem cie-
szyły się  cieszyły się wielkie 
misie podarowane przez 
przedsiębiorców oraz Straż 
Miejską, piłki z autografami 
piłkarzy, czy koszulki z pod-
pisami gwiazd disco-polo, 
które wystąpiły w mieście 
podczas imprezy „DEYNA ’70 
z LOTOSEM i ENERGĄ”. 
Nietuzinkową możliwość, 
czyli cztery godziny pracy 
prezydenta Janusza Stano-

wiaka wylicytował Bartek 
Wołoszyk z firmy Horyzont-
Oknoplast. W ramach wygra-
nej prezydent miasta będzie 
pracował w biurze i sprzeda-
wał okna
 – Nigdy nie byłem sprze-
dawcą. Jestem ciekaw jak 
to będzie. Licytacje umożli-
wiły mi już pracę w składzie 
opału, restauracji oraz w roli 
kolportera. Teraz czeka mnie 
kolejne wyzwanie – stwier-
dził prezydent Starogardu 
Gdańskiego.
Widowiskowym elemen-
tem WOŚP w Starogardzie 
była pokaz rozgrzewki i ką-
piel w basenie zimnej wody 
w wykonaniu grupy Star 
Mors. 
Zwieńczeniem całodnio-
wego orkiestrowania było 

tradycyjne „Światełko do 
nieba”.
Tegoroczna edycja WOŚP 
w Starogardzie okazała się 
rekordowa, udało się ze-
brać aż 157 745, 63 zł, czyli 
o 23 tysiące złotych więcej 
niż w poprzednim roku.  
Do organizacja Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
przyłączyły się także miej-
scowości z całego terenu po-
wiatu starogardzkiego. 
W Skarszewach udało się ze-
brać kwotę około 13 tysięcy 
złotych, w Skórczu pobito 
zeszłoroczny rekord i zebra-
no prawie 5,5 tysięcy zło-
tych. W tej miejscowości do 
dwunastu puszek pieniądze 
zbierało osiemnastu wolon-
tariuszy. 
Finał WOŚP zorganizowano 

również w Szlachcie i Osiecz-
nej, gdzie łącznie udało się 
zebrać 4,5 tysiąca złotych. 
Wypełniony atrakcjami pro-
gram orkiestrowania miała 
również gmina Lubichowo, 
gdzie udało się zebrać aż  8,2 
tysiąca złotych.  
Nietypowy pomysł na uatrak-
cyjnienie finału WOŚP zreali-
zowano w Zblewie, gdzie 
miał miejsce damski turniej 
piłkni nożnej. W  turnieju 
zmierzyły się 4 drużyny: Pa-
nie z sołectwa Zblewo, so-
łectwa Pinczyn, UG Zblewo 
oraz z KGW Borzechowo. 
W tej miejscowości chary-
tatywne zbiórka zakończyła 
się uzbieraniem 10.843,57 zł, 
14,55 euro i 1000 forintów!
(GB)
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SAMORZĄD | jak cO rOku, abp SławOj leSZek Głódź ZaprOSił na pOcZątku StycZnia na OpłatkOwe SpOtkanie SamOrZądOwców 
Z archidieceZji GdańSkiej.  w wydarZeniu ucZeStnicZyli Obaj biSkupi pOmOcnicZy OraZ dariuSZ drelich, wOjewOda pOmOrSki.

ZlOT | już pO raZ druGi miłOśnicy Zimnych kąpieli prZyjadą dO 
SkarSZew.

EDUKACJA | w i lO w StarOGardZie Gd. w nietypOwy SpOSób świę-
tOwanO dZień patrOnki – prZyGOtOwanO Specjalny muSical.

Oczy ku niebu, ale stopy na ziemi

Po raz kolejny mogliśmy się 
przekonać, że katoliccy hie-
rarchowie są jak kościół – 
wieża celuje w obłoki ale 
fundament jest dobrze osa-
dzony w ziemi. Po okoliczno-
ściowych powitaniach, Me-
tropolita przypomniał czeka-
jącą nas w roku 2018 najważ-
niejszą rocznicę: 
Ten rok jest szczególny, prze-
żywamy w nim bowiem 100-
lecie odzyskania niepodle-
głości. Będziemy mieli oka-
zję, żeby tę niepodległość ra-
zem ze wszystkimi struktura-
mi samorządowymi uczcić. 
Zainicjowaliśmy już obcho-
dy 100-lecia poświęceniem 
ołtarza ojczyzny w bazylice 
św. Brygidy. Niech Gwiazda 
Betlejemska nas prowadzi 
i nam przyświeca w dobrych 
myślach i dobrych czynach, 

a Pan Bóg niech nas w tym 
wszystkim wspiera .
Nieoficjalnie dodał, że hie-
rarchowie spodziewają się 
w tym roku beatyfikacji pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, 
co może nastąpić już w maju 
br.
Dariusz Drelich, wojewo-
da pomorski wymienił inne, 
przypadające w tym roku ju-
bileusze:
- Jest to także rok 10 -tej rocz-
nicy, od kiedy to ksiądz arcy-
biskup prowadzi nas prostą 
drogą do Boga i do Niepod-
ległej. Upłynie bowiem 10. 
rocznica nominacji Ekscelen-
cji na metropolitę gdańskie-
go i jego ingresu do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie. Wiemy, że na tej dro-
dze  napotyka na liczne roz-
staje. Pragnę podziękować, 

że ksiądz arcybiskup nie tyl-
ko nas wspiera, ale także na 
tych drogach napomina - 
podkreślał wojewoda.
- Mimo pewnych różnic są 
takie sprawy, które nas łączą, 
w których potrafimy wspól-
nie działać. Myślę, że miesz-
kańcy Pomorza doceniają te 
właśnie momenty. Zawsze 
starałem się tak podchodzić 
do swojej służby, by nie pa-
trzeć na różnice, ale szukać 
dobrego rozwiązania. Mamy 
wspólne zadania. Służymy 
tej samej Rzeczypospolitej - 
stwierdził D. Drelich.
Swymi refleksjami dzielili się 
przedstawiciele zgromadzo-
nych samorządowców:
- Samorząd to forma sprawo-
wania władzy, która się nad-
zwyczaj udała - zapewniał 
Krzysztof Trawicki, wicemar-

szałek pomorski. - Świadczy 
o tym np. uzyskanie przez na-
sze województwo pierwsze-
go miejsca w Polsce w dzie-
dzinie wydatkowania fun-
duszy unijnych, co byłoby 
niemożliwe bez współpracy 
lokalnych społeczeństw i sa-
morządów.  
- Bieżący rok to też rok 20-
lecia istnienia powiatowych 
samorządów, które (tak jak 
wejherowski), starają się wię-
cej słuchać mieszkańców niż 
mówić, a najwięcej działać – 
dodała Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski.
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy, podsumował 
natomiast zakończony rok 
2017 jako trudny dla dziejów 
miasta – właśnie upływa rok 
od śmierci księdza |Albina 
Potrackiego, który był wiel-

kim autorytetem społecz-
nym, moralnym i inicjatorem 
odprawiania mszy w języ-
ku kaszubskim. Miejscowość 
obchodziła też jubileusz 50-
lecia uzyskania praw miej-
skich. Wydany z tej okazji al-
bum „50 lat Redy” ofiarował 
w prezencie abp Głódziowi.
Zarząd Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Pomor-
skiego nadał honorowe „soł-
tysostwo” Ryszardowi Kal-
kowskiemu, wójtowi gminy 
Szemud - „w uznaniu zasług 
na rzecz społeczności lokal-
nej, integracji Kaszubów oraz 
aktywność i zaangażowa-
nie w rozwiązywaniu proble-
mów lokalnej społeczności”. 
Jako symbol przynależności 
do stowarzyszenia, otrzymał 
on z rąk prezesa Jana Zabo-
rowskiego oraz metropolity 

Sł. L. Głódzia, tradycyjny ka-
pelusz sołtysa.
Na zakończenie abp Sła-
woj Leszek Głodź zapropo-
nował wykonanie wspólnej, 
pamiątkowej fotografii, któ-
ra zostanie przesłana wszyst-
kim uczestnikom wieczoru. 
Pozwoli zatrzymać czas – na 
chwilę. 
O gwiazdeczko, coś błyszcza-
ła... Zaświeć mi jak w daw-
ne święta, gwiazdko, choć-
by raz! - parafrazował tekst 
dawnej kolędy Seweryn Kra-
jewski.
W pogodny, rodzinny na-
strój wieczoru wprowadzi-
ła Orkiestra Promenadowa 
z Gdańska i 5-osobowa gru-
pa z Cappelli Gedanensis.
Anna Kłos

Morsy przyjadą do Skarszew Musical o patronce szkoły

Drugą edycję Skarszewskie-
go Zlotu Morsów zapowie-
dziano na 18 lutego. Impreza 
odbędzie się Skarszewach, 
na terenie Ośrodka Tury-
styczno – Wypoczynkowego 
Borówno Wielkie. Oficjalne 
otwarcie będzie miało miej-
sce w samo południe. 

W programie wydarzenia 
można znaleźć m.in.  ry-
walizacja klubów Morsa w 
przeciąganiu liny, bieg na 
„Skarszewską Milę” i wspólne 
wejście do wody. Gościem 
specjalnym wydarzenia bę-
dzie  Igor Tracz, mistrz świata 
w wyścigach psich zaprzę-

gów.
Na imprezę zapisało się już 
prawie 60 osób.
W pierwszej, ubiegłorocznej 
edycji imprezy wzięło udział 
ponad 200 osób z terenu ca-
łego Pomorza. Puchar trafił 
do Tczewskiego Klubu Mor-
sów „Przerębel”. (SK)
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Młodzież sama przygotowa-
ła scenariusz, scenografię, 
kostiumy, wybrała piosenki 
i dokonała ich aranżacji, a 
wszystko to działo się poza 
lekcjami, w czasie wolnym. 
Całe przedsięwzięcie to za-
sługa uczniów: Katarzyny 
Ogórek - (scenarzystka, re-
żyser), Ady Walczak (muzyk), 
Wiktorii Makurat (aktorka), 
Pawła Kortasa (muzyk), Szy-
mona Sroki (asystent, mu-
zyk), Szymona Marszałka 
(muzyk), Olgi Krzyżyńskiej 
(muzyk), Agaty Nowak (aktor-
ka), Mateusza Czepirskiego 
(aktor), Magdy Ringwelskiej 
(asystent, kostiumograf ), Ju-
lii Kwaśniewskiej (asystent, 
scenograf ), Anny Kwaśniew-

skiej (muzyk), Aleksandry 
Skrzypczak (tancerka), Fi-
lipa Lubińskiego (tancerz), 
Klaudii Paszkowskiej (asy-
stent, scenograf ), Wikto-
rii Urban (aktorka), Agaty 
Macholli (aktorka), Wiktora 
Stachowiaka (aktor), Wikto-
rii Gryniuk (aktorka), Natalii 
Matyjaszczyk (muzyk), Kac-

pra Łukasińskiego (muzyk), 
Franciszka Andrearczyka 
(aktor), Macieja Smycza (mu-
zyk). Opiekunem była Julieta 
Skrzypczak. W przedstawie-
niu wykorzystano między 
innymi materiał z montażu 
słowno- muzycznego Tama-
ry Kalinowskiej. 
(SP)
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SAMORZĄD | pierwSZy teGOrOcZny kOnwent StarOStów wOjewódZtwa pOmOrSkieGO ZOrGaniZOwanO w bytOwie.

REGION | Gminy mOGą dOStać dO 10 tyS. Zł na m.in. remOnt świetlicy wiejSkiej lub SiłOwni pOd chmurką. ruSZa prOjekt pn. 
„aktywne SOłectwO pOmOrSkie”. 

Starostowie obradowali w Bytowie
Obrady prowadził prze-
wodniczący Konwentu – 
Mirosław Czapla – starosta 
malborski. Zgodnie z tra-
dycją, najpierw głos oddał 
gospodarzowi, czyli staro-
ście bytowskiemu Leszkowi 
Waszkiewiczowi. Ten poin-
formował, że powierzchnia 
powiatu jest duża - szóste 
miejsce w Polsce, ludności 
mało, ale przyrost naturalny 
dodatni. Żyje się powiatowej 
społeczności miło i zdrowo 
(bo na obszarze nieskażo-
nej przyrody), chybachyba 
że trafi się klęska żywiołowa 
jak w lipcu ub. roku.Starosta 
pochwalił się historycznymi 
tradycjami, których śladem 
jest bytowski pokrzyżacki 
Zamek. Obrady Konwen-
tu odbywały się również 
w ciekawym historycznie 
miejscu – w restauracji 
o nazwie Młyn, która działa 
w dawnym młynie wodnym, 
usytuowanym nad żwawym 
nurtem rzeki Bytowy.
Główny wątek spotkania też 
miał charakter historyczny.
Sławomir Lucewicz – dyrek-
tor Departamentu Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
szeroko omówił najważniej-

szy projekt tego roku, czyli 
POMORSKIE DNI do NIE-
PODLEGŁEJ 2018 – 20. Za-
planowano w nim 4 bloki:
*edukacja, animacja, czyli 
debaty i spotkania,
*upowszechnienie wiedzy – 
poprzez publikacje i podró-
że studyjne,
*upamiętnienie osób za-
angażowanych w walce 
o niepodległą Polskę, a tak-
że miejsc historycznych, 
poprzez pomniki, tablice, 
tworzenie szlaków kulturo-
wych,
*eventy, rekonstrukcje hi-

storycznych wydarzeń (co 
już się zaczęło).
Finansowanie działań po-
wiatowych urzędów pracy 
w roku 2018 omówiła Jo-
anna Witkowska – dyr Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.
Rozbudowane zostaną pro-
gramy na rzecz promocji za-
trudnienia, co jest konieczne 
ze względu na obniżenie się 
stopy bezrobocia w woje-
wództwie pomorskim i wy-
nikająca stąd koniecznością 
zmobilizowania do wejścia 
na rynek pracy osób długo-

trwale bezrobotnych. Pro-
gram regionalny PRACA dla 
POMORZAN 2018 zostanie 
poszerzony o nowe działy, 
w tym gospodarczo-spo-
łeczne skutki ubiegłorocz-
nej nawałnicy oraz o dział: 
Wyrównywanie szans.
Podczas spotkania omówio-
ny został też projekt zmian 
dotyczących funkcjono-
waniu warsztatów terapii 
zajęciowej. Przedstawił je 
Dariusz Majorek, dyrek-
tor Oddziału Pomorskiego 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych.
Przewodniczący Konwentu 
Mirosław Czapla poinfor-
mował też o planowanych 
działaniach w sferze admi-
nistracji rządowej, czyli: wy-
pracowywaniu stanowiska 
w sprawie systemu CEPiK. 
Miał on podnieść jakość re-
alizacji zadań związanych 
z dopuszczeniem pojazdów 
do ruchu, którego to celu 
nie osiągnął, natomiast 
utrudnił pracę Wydziałom 
Komunikacji – wydłużył 
czas obsługi interesantów 
i zwiększył odsetek nieza-

łatwionych spraw. Konwent 
Powiatów chce pismo w tej 
sprawie wysłać do Minister-
stwa Cyfryzacji.
Następnym działaniem jest 
protest przeciwko obni-
żeniu od stycznia br, sub-
wencji na rzecz nauczania 
języka regionalnego bądź 
języka mniejszości narodo-
wych (w naszym wojewódz-
twie dotyczy to języka ka-
szubskiego i ukraińskiego).
Ustalono, że kolejny Kon-
went odbędzie się w maju 
br. w powiecie sztumskim.
Anna Kłos

Złóż wniosek o środki dla sołectw
Pomoc finansowa samorzą-
du województwa pomor-
skiego dla mieszkańców wsi 
obejmuje wyłącznie projek-
ty inwestycyjne. Przedsię-
wzięcie pn. „Aktywne sołec-
two pomorskie” ma wspierać 
rozwój demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatel-
skiego. Zadania, które mogą 
otrzymać dofinansowanie, 
powinny służyć potrzebom 
mieszkańców wsi. 
- Mogą być to wszelkie ini-
cjatywy, które poprawiają 
bezpieczeństwo i jakość ży-
cia społeczności wiejskiej, 
np. nowe chodniki, oświe-
tlenie, świetlice, boiska, 
miejsca spotkań i integracji, 
które będą wykorzystywane 
podczas lokalnych imprez 
czy siłownie pod chmur-
ką – tłumaczy marszałek 
Mieczysław Struk. – Już od 
dłuższego czasu dostajemy 
sygnały o tym, że wiele so-
łectw ma pomysły na takie 
przedsięwzięcia. Ważne też, 
żeby planowane inwestycje 
integrowały mieszkańców – 
dodaje marszałek. 

Starający się o dofinansowa-
ne mogą dysponować wkła-
dem własnym, a o środki fi-
nansowe dla sołectw mogą 
ubiegać się gminy. Zgodnie 
z regulaminem realizacja 
projektów musi zakończyć 
się najpóźniej 15 listopada 
2018 roku.
– To ważne, aby wypełnio-
ne dokumenty złożyć w 
nieprzekraczalnym termi-
nie do 28 lutego 2018 roku 
– podkreśla Krzysztof Pał-
kowski, zastępca dyrektora 
Departamentu Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Liczy się 
data wpływu do urzędu, a 
nie stempla pocztowego – 
dodaje Pałkowski. 
Przedsięwzięcie pn. „Aktyw-
ne sołectwo pomorskie” wpi-
suje się w Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020, która poprzez integra-
cję i aktywizację społeczno-
ści wiejskich, zakłada, współ-
działanie mieszkańców na 
rzecz rozwoju wspólnoty re-
gionalnej i lokalnej. (WA)

Na zdjęciu, od lewej: Jan Kleinszmidt, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zbigniew Ptak, sta-
rosta nowodworski, Alicja Żurawska, starosta kościerski 
i Janina Kwiecień, starosta kartuski.

Finansowanie działań powiatowych urzędów pracy 
w roku 2018 omówiła Joanna Witkowska, dyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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TRANSPORT | prZekOnanie O harmOnijnej i ObuStrOnnie kOrZyStnej wSpółpracy międZy liniami wiZZair wyraZił preZeS 
tych linii jOZSef Varadi pOdcZaS kOnferencji  na lOtniSku w GdańSku.

Współpraca z lotniskiem
Szefowie i pracownicy tego 
przewoźnika mogą być z sie-
bie dumni. W Polsce w ub. 
roku linia obsłużyła rekor-
dowe 8,1 mln pasażerów, o 
17 proc. więcej niż rok wcze-
śniej. Na gdańskim lotnisku 
samoloty Wizz Air obsłużyły 
2,18 mln pasażerów czyli pra-
wie połowę osób, które w ub. 
roku skorzystały z portu. Był 
to wzrost o 11 proc. w porów-
naniu z rokiem poprzednim. 
Prezes Varadi przedstawił też 
wykres z którego wynikało, 
że firma odnotowuje nie-
ustanny i szybki wzrost liczby 
pasażerów od swej inaugu-
racji w Gdańsku w 2004 roku. 
Gdańsk jest przy tym portem 
dla tych linii bazowym. Od 
grudnia ub. roku w swojej 
bazie w Gdańsku przewoź-
nik ma sześć samolotów, za-
tem Gdańsk jest drugą obok 
Katowic bazą, w której jest 
sześć maszyn. Warszawa ma 
o jedną więcej.
Varadi powiedział, że w bazie 
w Gdańsku zatrudnionych 
jest 230 osób. Ale oczywiście 
w związku z zakładanym dal-
szym rozwojem, powstaną 

kolejne miejsca pracy. Linia 
zainwestowała w Gdańsku 
już ponad 600 mln dolarów. 
W 2018 roku linia chciała-
by zwiększyć liczbę miejsc 
przeznaczonych dla pasaże-
rów latających do i z Polski z 
8,9 mln do 11 mln czyli o 24 
proc. Ma uruchomić w Polsce 
11 nowych tras.

Prezes poinformował, że linie 
lotnicze (nie tylko Wizz Air) 
cierpią na niedobór pilotów, 
w związku z tym węgierski 
przewoźnik uruchomił czę-
ściowo dofinansowywany 
program szkolenia pilotów. 
Po przeszkoleniu w tej aka-
demii, młodzi piloci są w 
stanie uzyskać taki poziom 

kwalifikacji, który pozwoli im 
na pilotowanie samolotów 
A320 i A321.
W ubiegłym roku linia w 
Gdańsku obsłużyła 2,18 mln 
pasażerów, w tym roku chce 
tę liczbę zwiększyć o 27 proc. 
Prezes Wizz Air wyjaśnił, że 
do tego wzrostu liczby pa-
sażerów ma się przyczynić 

dołączenie do bazy w Gdań-
sku szóstego samolotu oraz 
przejście przewoźnika z sa-
molotów A320 do A321. Air-
bus A321. Jest to największy 
samolot z rodziny A320, który 
może zabrać 220 pasażerów, 
o 40 więcej niż A320. Prezes 
zapowiedział, że decyzji o 
powiększeniu bazy o kolejny, 

siódmy samolot w Gdańsku 
można spodziewać się pod 
koniec roku lub na początku 
2019.
Od grudnia 2017 Wizz Air 
oferuje z Gdańska połącze-
nia do Wilna, Lizbony i Trom-
so, na koniec marca br. za-
powiedziano uruchomienie 
trasy do Lwowa, a na koniec 
kwietnia do Wiednia.
Varadi, zapytany czy do jego 
sukcesów przyczyniły się 
kłopoty irlandzkiej taniej linii 
Ryanair, zaznaczył, że niektó-
re z problemów, z którymi 
boryka się ta linia, dotyczą 
całego sektora lotniczego, 
ale prawdą jest też, że o ile 
Ryanair jest linią typowo na-
rodową (co pociąga za sobą 
problemy z zatrudnianiem 
pracowników, którzy nie są 
obywatelami tego kraju), 
Wizz Air jest przewoźnikiem 
o profilu europejskim, po-
nadto pokutuje opinia o 
skłonności irlandzkiej linii do 
arogancji, natomiast Węgrzy 
stawiają na szacunek, zarów-
no w odniesieniu do kontra-
hentów, pracowników jak 
pasażerów.  Anna Kłos

Pośrodku prezes Portu Lotniczego w Gdańsku Tomasz 
Kloskowski i prezes Wizz Air Jozsef Varadi
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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

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

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

OGŁOSZENIA 
W RAMCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl
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SIANOKISZONKA. 120x120.do-
bra. 70. rotacjna 1750.zł. Szemud. 
510751837

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

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

ROZDRABNIACZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600667860

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

ZAMIENIĘ

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

lOKAl na pub, bar, kebab, dwu-
poziomowy z mieszkaniem na ul. 
Pomorska Wejherowo 1600 zl. Tel 
606272015

lOKAl handlowy uslugowy 64 m na 
ulicy Pomorskiej Wejherowo. Wolny 
od zaraz . Tel 606 272 015

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

INNE

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, 
nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 
58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA
DAM PRACĘ

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

120 145 USŁUGI
USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panow sponsorów tel. 
514120213 sopot

RÓŻNE

SPRZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

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, 
dokumenty, 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

POLUB NAS!
/ExPrESSyPL
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Początek roku w kratkę
KOSZYKÓWKA | w pierwSZym nOwOrOcZnym mecZu pOlpharma StarOGard  prZerwała Serię pOrażek, ale wciąż nie mOże 
wrócić dO fOrmy Z pOcZątku SeZOnu, kiedy SpOtkania liGOwe wyGrywała Seriami.

PIŁKA NOżNA | tranSferOwa OfenSy-
wa klubu Ze StarOGardu trwa. PIŁKA NOżNA | tradycji StałO Się Za-

dOść – w pincZynie Odbył Się piłkarSki 
mecZ nOwOrOcZny.

SPORT | w pOniedZiałek 15. StycZnia 
rOZeGranO w OSiecZnej miStrZOStwa 
pOwiatu w uSpOrtOwiOne dwa OGnie.

MIEJSCE 
  NA TWOJĄ 
    REKlAMę

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

O końcówce roku 2017 pod-
opieczni Miliji Bogicevica 
chcieliby jak najszybciej za-
pomnieć – wówczas przegrali 
trzy mecze z rzędu. To była 
zdecydowanie najgorsza se-
ria zespołu od kiedy objął go 
obecny trener. 
Na szczęście dla Kociewskich 
Diabłów złą passę udało się 
przełamać w pierwszym me-
czu w 2018 roku. 3. stycznia 
do Starogardu przyjechał 
przedostatni w tabeli GTK 
Gliwice. Jedynie na początku 
meczu gra była wyrównana 
– szybko przewagę zyskała 
Polpharma, a potem grała na 
swoim wysokim poziomie, 
nie pozwalając gościom zni-
welować straty. Gospodarze 
zainaugurowali rok zwycię-
stwem 95:72.
Cztery dni poźniej Polpharma 
znów zagrała w Starogardzie 
– tym razem rywalem był 

wielokrotny Mistrz Polski, An-
wil Włocławek, który okazał 
się o wiele bardziej wyma-
gającym rywalem, niż zespół 
z Gliwic. Pierwszą kwartę wy-
grała Polpharma, ale Anwil 
nie dał się zdystansować i, co 
więcej, wygrał pozostałe trzy 
kwarty i zwyciężył w Staro-
gardzie 80:73.
W trzecim z rzędu meczu na 
własnej hali Polpharma zmie-
rzyła się z Kingiem Szczecin. 
Do Starogardu przyjechał po-
przedni trener Kociewskich 
Diabłów, Mindaugas Budzi-
nauskas. Litwin nie będzie 
jednak dobrze wspominał 
powrotu do byłego klubu. 
Od początku widać było, że 
zawodnicy gospodarzy nie 
mają sentymentów – prowa-
dzili już po pierwszej kwarcie. 
Potem było równie dobrze 
– powiększała się przewaga 
Polpharmy. King nieznacznie 

wygrał tylko ostatnią część 
spotkania, więc Polpharma 
pokonała szczecinian 80:69.
W miniony weekend pod-
opieczni Miliji Bogicevica sta-
nęli przed szansą wygrania 
drugiego meczu z rzędu i, tak 
jak się spodziewano, w So-
pocie musieli stoczyć ciężki 
bój z Treflem. Zawodnicy Po-
lpharmy po meczu na pewno 
pluli sobie w brodę, że nie 
utrzymali korzystnego (67:64) 
wyniku do końca. Ostatecznie 
to Trefl wygrał 84:81.
Mimo ostatniej porażki Po-
lpharma znajduje się obecnie 
w pierwszej ósemce ligi i ma 
spore szanse na grę w play-
offach. W sobotę starogardzcy 
koszykarze wyjadą do Zielo-
nej Góry na mecz z Mistrzem 
Polski, Zastalem. Tydzień póź-
niej Polpharma zagra u siebie 
z Rosą Radom. (KG)

KPS się zbroi Piłkarsko przywitali 
nowy rok

Rundy jesiennej biało-zielo-
no-biali nie mogą uznać za 
udaną. Co prawda KPS jest 
beniaminkiem III ligi, jednak 
zaledwie 15 punktów w 17 
meczach to wynik znacznie 
poniżej oczekiwań. Dlatego 
władze klubu nie czekają 
i już teraz wprowadzają do 
zespołu nowych zawodni-
ków.
Pierwszy do drużyny do-
łączył Kacper Łazaj. Wy-
chowanek Lechii Gdańsk, 
a ostatnio gracz Concordii 
Elbląg, mimo zaledwie 22 lat 
może pochwalić się dużym 
doświadczeniem. Zagrał 
11 meczów w Ekstraklasie, 
a także w I oraz II lidze. Łazaj 
grał nawet przeciwko... Leo 
Messiemu – zagrał bowiem 
w spotkaniu towarzyskim 
z FC Barceloną. Oprócz 22-
letniego pomocnika KPS 

zakontraktował jeszcze 
Dawida Retlewskiego  (po-
przednio Wda Świecie), 
Przemysława Kussa (ostat-
nio Concordia Elbląg), Woj-
ciecha Zyskę (poprzednio 
Gwardia Koszalin), a także 
Tomasza Prejsa (ostatnio 
Kotwica Kołobrzeg). Z klu-
bu odeszli natomiast Mate-
usz Stanek, Dawid Tomczak 
i Bartłomiej Kowalski.
Starogardzianie mają za 
sobą pierwsze mecze spa-
ringowe. W ostatnim spo-
tkaniu biało-zielono-biali 
pokonali 1-0 Jaguar Gdańsk, 
w sobotę zmierzą się w Stę-
życy z Radunią, a tydzień 
później podejmą u siebie 
Wierzycę Pelplin. KPS wzno-
wi rozgrywki ligowe 10. 
marca. Na wyjeździe zmie-
rzy się z ostatnim w tabeli 
Górnikiem Konin. (KG)

Sportowym zwyczaje stało 
się już to, że pierwsze za-
wody sportowe w gminie 
Zblewo są organizowane w 
Pinczynie. Na boisku Orlik, 
już po raz ósmy, spotkali 
się oldboje i seniorzy Klubu 
Sportowego Meteor Pin-
czyn dopingowani przez 
wiernych kibiców, aby punk-
tualnie o godz. 12.00 na 
sportowo rozpocząć nowy 
rok. Rywalizacja, a przede 
wszystkim dobra zabawa na 

boisku toczyła się do ostat-
niego gwizdka sędziego. 
Najstarszym zawodnikiem, 
który rywalizował na boisku 
był Zbigniew Princ, który w 
tym roku kończy 65 lat. Za-
wodników podzielono na 
„Młodych” i „Młodszych”. Po 
bardzo emocjonującym po-
jedynku 6–5 wygrał zespół 
„Młodych”. Pierwszą bramkę 
w 2018 roku zdobył Marcin 
Gila, na co dzień zawodnik 
drużyny KS Meteor Pinczyn.

Sukces czwartoklasistek

W zawodach wzięły udział 
również reprezentantki 
Czarnej Wody, które wy-
grały wszystkie spotkania 
i tym samym wywalczyły 
awans do Półfinału Wo-
jewódzkiego. Pokonały 
zespoły ze Starogardu, 
Bobowa, a także Jabłowa. 

Półfinał zostanie rozegrany 
w Chojnicach.
Skład drużyny: Banach 
Beata, Dorau Antonina, 
Gełdon Antonina, Gołąbek 
Łucja, Janikowska Julia, Ke-
ister Julia, Łangowska Zo-
fia, Piotrzkowska Lena, Po-
lok Natalia, Schmidt Lena.
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