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Szybki rozwój powiatowych firm docenili 
organizatorzy nagród Diamenty Forbesa.
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Drogowe 
spotkanie
Na temat infra-
struktury drogowej 
rozmawiano w 
siedzibie Starostwa 
Powiatowego w 
Starogardzie Gdań-
skim, gdzie zorga-
nizowano Konwent 
Prezydenta, Burmi-
strzów i Wójtów z 
terenu powiatu.

O stanie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego rozma-
wiano podczas posiedzenia 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Starogar-
dzie Gdańskim.

- Dzisiejszy konwent w znaczącej mierze poświę-
cony jest tematyce związanej z infrastrukturą 
drogową, bo trzeba przyznać, że jest to dziedzina, 
w której wiele się dzieje, w tym także na terenie 
naszego powiatu-powiedział na początku spotka-
nia gospodarz Konwentu Starosta Starogardzki 
Leszek Burczyk. 
- Droga krajowa nr 22 to jedyna droga krajowa, 
która przechodzi przez teren powiatu starogardz-
kiego i do wielu lat czeka na przebudowę. Jest 
to konstrukcja kilkudziesięcioletnia, archaiczna-
przyznał Karol Markowski, Zastępca Dyrektora ds. 
Zarządzania Drogami i Mostami, Oddział GDDKiA 
w Gdańsku. - Generalna Dyrekcja od wielu lat 
zabiegała o to, by doszło do przebudowy tej drogi, 
ale niestety nie ma ona priorytetowego znaczenia 
dla kraju. Nie udawało się tej drogi włączyć do 
żadnego programu, ale pojawiła się szansa zwią-
zana z tym, że zostaliśmy przez Komisję Europej-
ską ponagleni, aby zrealizować nasze akcesyjne 
zobowiązanie. Polega ono na tym, by odpowiedni 
procent sieci dróg krajowy dostosować do nośno-
ści 11,5 tony. Polska jest niestety w ogonie krajów, 
które mają tę sieć odpowiednio stworzoną. Tym 
sposobem Dyrekcji udało się przekonać Mini-
sterstwo, aby ten cel zrealizować całymi ciągami 
dróg, a nie poszczególnymi elementami. Droga 22 
została przez gdański oddział wskazana jako droga 
najwyższego rzędu. Program ten został zaakcep-
towany. 
Jak wyjaśniono na tzw. berlince są odcinki, które 
już są przygotowane do tej nośności. Takim odcin-
kiem jest m.in. miasto Starogard Gdański. Program 

ma być realizowany w latach 2017-2024, co ozna-
cza, że obecnie GDDKiA jest na etapie przedreali-
zacyjnym z punktu widzenia działań na drodze, ale 
już realizacyjnym w kontekście prac projektowych. 
Wartość tego zadania na podstawie szacunków to 
420 - 450 milionów złotych. 
O inwestycjach, które już zostały zrealizowane na 
drogach wojewódzkich, ale także o takich, które są 
w planach mówił Ryszard Świlski, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego. 
- Wracając do tematu obwodnicy, którego nie 
sposób nie poruszyć na tym spotkaniu, to pragnę 
przypomnieć, że przysłowiowym rzutem na taśmę 
zadanie to zostało wpisane do kontraktu  woje-

wódzkiego w momencie, kiedy negocjowaliśmy 
ze stroną rządową zapisy kontraktu. Są stosowne 
podpisy prezesa Rady Ministrów, więc traktujemy 
to jako nasz wkład do tej inwestycji. 
Marszałek Świlsk podsumował również remonty 
na drogach wojewódzkich w obrębie powiatu, a 
także mówił o planach.
 - W realizacji jest obecnie m.in. droga nr 222, to 
zadanie wpisane w Mobilne Pomorze jako przed-
sięwzięcie strategiczne. Wciąż w planach jest drugi 
etap obwodnicy Skórcza. Zadanie, które wciąż jest 
przed nami, czyli inwestycja częściowo na terenie 
powiatu starogardzkiego i na terenie powiatu 
tczewskiego, to droga wojewódzka nr 224. (SPS)
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Spotkanie OSP

Tym razem posiedzenie, w którym wzięło udział ponad 70 
pożarników zorganizowano na terenie gminy Starogard 
Gdański, w OSP Klonówka.
Jako pierwszy głos zabrał bryg. Dariusz Śmiechowski Ko-
mendant Powiatowy PSP w Starogardzie Gdańskim, omó-
wił najważniejsze działania ratownicze z 2017 roku oraz 
sprawy związane m.in. z bieżącym stanem bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie Powiatu Starogardzkiego. 
- Nie wyobrażam sobie istnienia systemu bezpieczeństwa 
pożarniczego bez jednostek OSP, jest to niemożliwe - po-
wiedział Komendant. 
W dalszej części posiedzenia Stanisław Połom, wójt gminy 
Starogard Gdański omówił bieżące sprawy dotyczące funk-
cjonowania jednostki OSP Klonówka i stan jej wyposażenia 
technicznego. 
- Nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie to miejsce. Ta nowo 
wybudowana strażnica niedawno została oddana do użyt-
ku, jednostka otrzymała wóz pożarniczy i stale podnosi 
swoją gotowość bojową – podkreślił samorządowiec.
W ramach spotkania przedstawiono także prezentację 
multimedialną pokazującą szybki rozwój gminy, omó-
wiono również  funkcjonowanie siedmiu jednostek OSP 
działających w regionie. W spotkaniu, oprócz przedstawi-
cieli gminy i powiatu, wziął udział także Krzysztof Trawicki, 
wicemarszałek województwa pomorskiego. 
(UG)
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Powiat staro-
gardzki to świetne 
miejsce do ro-
bienia biznesu. 
Potwierdzeniem 
tego twierdzenia 
są lokalne przed-
siębiorstwa doce-
nione Diamenta-
mi Forbesa, które 
trafiają wyłącznie 
do najbardziej 
dynamicznie 
rozwijających się 
firm.

Zebrano 16 kg monet!
Uczniowie Zespołu 
Szkół Publicznych 
w Skórczu włączyli 
się do akcji „Góra 
Grosza”, która poma-
ga dzieciom, które 
wychowują się poza 
swoją rodziną.

W tym roku miała miejsce osiemnasta z kolei 
edycja ogólnopolskiej inicjatywy „Góra Grosza”. 
- Przecież najlepsze co można dać dziecku, to 
rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, 
rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 
70 tysięcy dzieci przebywających w opiece 
zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego 
właśnie celem akcji Góra Grosza jest zebranie 
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną, w tym na tworzenie 
takich programów, które pozwolą dzieciom 
wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, 

które będą miarę swoich możliwości zbliżone 
do domu rodzinnego oraz programów, które 
pozwolą im spokojnie dorastać – podkreślają 
organizatorzy inicjatywy. 
- W naszej szkole ta akcja prowadzona jest 
tradycyjnie od wielu lat. Zbieramy drobne 
monety we wszystkich klasach szkoły pod-
stawowej i gimnazjum – tłumaczy Karolina Sta-
chowicz, opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej moderująca tegoroczną 
edycję. - W tym roku zebraliśmy 16 kilogramów 
monet. Przekazaliśmy je do naszego Banku 
Spółdzielczego w Skórczu. Po ich dokładnym 

przeliczeniu przez bank okazało się, że zebrali-
śmy dokładnie 333,95 zł. 
(GMS)

TuTaj biznes jesT 
wyjątkowo  
dynamiczny!

Niekwestionowanym zwy-
cięzcą rankingu wśród dużych 
firm z regionu (przychody 
powyżej 250 mln złotych) jest 
spółka Iglotex SA ze Skórcza, 
która znalazła się na wysokim, 
3 miejscu zestawienia firm 
pomorskich. To przedsiębior-
stwo przemysłu spożywcze-
go w 2016 roku (nagrody 
opierają się na danych sprzed 
dwóch lat) osiągnęło impo-
nującą sprzedaż w wysokości 
413,6 mln złotych, zysk netto 
w wysokości 41,8 mln złotych 
i wysoki wskaźnik rozwoju 
(średnia ważona wzrostu) 
w wysokości 31,24 procent. 
Przedsiebiorstwo ze Skórcza 
osiągnęło również wysokie, 
46. miejsce na liście ogólno-
polskiej.
Ranking pisma Forbes za-
uważył także rozwój średnich 
firm z regionu,  gdzie znalazł 
się producent wyposażenia 
wnętrz, firma Sputnik Tomasz 
Pastwa ze Starogardu Gdań-
skiego. Na ogólnopolskiej  
liście firm o przychodach w 
wysokości od 50 do 250 mln 
ta starogardzka firma znalazła 
się na miejscu 242.
Lektura zestawienia Diamen-
tów Forbesa pokazuje także 
dobre wyniki i szybki rozwój 
lokalnych firm transporto-
wych i z sektora medycznego. 
W zestawieniu firm małych, 
czyli o przychodach w wyso-
kości od 5 do 50 mln złotych 
znalazła się więc m.in. spółka 

transportowa Fulimpex 
(23 miejsce rankingu firm 
pomorskich, 307 miejsca na 
liście ogólnopolskiej),  Zakład 
Opieki Zdrowotnej Med-
pharma (35 miejsce na liście 
pomorskich firm, 425 miejsce 
na liście ogólnopolskiej),  i 
przedsiębiorstwo Gregor 
Trans, które świadczy usługi 
medyczne (44 miejsce na 
liście firm pomorskich, 506 
miejsce w zestawieniu ogól-
nopolskim).

Nagroda za rozwój
Diamenty Forbesa to nagrody 
przyznawane przedsiębior-
stwom, które w ciągu trzech 
ostatnich lat rozwijały się 
najdynamiczniej, zanotowały 
największy wzrost, a tym 
samym wyróżniły się spośród 
innych firm z regionu. Aby 
ocena była najbardziej spra-
wiedliwa, twórcy rankingu 
– analitycy Bisnode Polska 
wyceniali przedsiębiorstwa 
metodą szwajcarską, która 
łączy metodę majątkową i do-
chodową. Metoda majątkowa 
pomija bowiem potencjał 
pracowników i posiadanego 
know-how, z kolei wycena 
na podstawie zysków nie 
uwzględnia wrażliwości 
na zmiany sezonowe lub 
koniunkturalne. Co ważne – 
firmy, które dużo inwestują, 
mogą wykazywać niewielkie 
zyski. 
(GB)

Wybrani pomorscy laureaci w kategorii - przychody od 5 do 50 mln zł
Miejsce na 
liście  
regionalnej

Miejsce na 
liście  
ogólnopolskiej

Nazwa Średnia wa-
żona wzrostu 
(proc.)

Miasto

23 307 FULIMPEX SP. Z O.O. 40,08 Starogard 
Gdański

35 425 Medpharma Zakład 
Opieki zdrowornej S.A.

33,55 Starogard 
Gdański

44 506 GREGOR TRANS Grze-
gorz Chudzik

30,15 Starogard 
Gdański

107 1015 Przedsiębiorstwo 
produkcyjno handlowe 
TOMAX Beata Sako-
wicz, Maciej Tuszyński 
Spółka Jawna

18,54 Starogard 
Gdański

Wybrani pomorscy laureaci w kategorii - przychody od 50 do 250 mln zł 
Miejsce na liście
regionalnej

Miejsce na liście 
ogólnopolskiej

Nazwa Średnia ważona
wzrostu (proc.)

Miasto

20 242 Sputnik Tomasz Pastwa 27,17 Starogard 
Gdański

22 248 Kornix Sp. z o.o. 26,76 Skarszewy

Podział
Firmy, do których trafiają Diamenty 
miesięcznika Forbes dzielone są na 
trzy kategorie – firmy duże, powyżej 
250 mln przychodów, firmy średnie, 
50-250 mln i firmy małe – 5-50 mln 
złotych.



Świadectwa trafiły łącznie do 80 
uczniów szkoły, którzy zrealizo-
wali  kursy w ramach  projektów 
unijnych.
Dwa z nich są  realizowane przez 
Powiat Starogardzki. Pierwszy 
związany jest z powstaniem w Ze-
spole Szkół Rolniczych centrum 
egzaminacyjnego w ramach 
projektu: „Przebudowa i remont 
wraz z wyposażeniem obiektów 2 
centrów kształcenia ustawicznego 
i praktycznego w Powiecie Staro-
gardzkim w ramach kształtowania 
sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych w województwie 
pomorskim”. Drugi projekt 
„Wybieram przyszłość zawo-
dową – podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w Powiecie Starogardzkim” skierowany 
jest do uczniów i nauczycieli szkół naszego powiatu. Znaczną grupę 
stanowili uczniowie, którzy uprawnienia uzyskali dzięki „Programowi 
Motywacyjnemu dla Uczniów Pomorskich Szkół Zawodowych”, któ-
ry z kolei jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany 
przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Nauczciele podkreślają, że na zdobycie kwalifikacji spawacza 
i operatora wózków widłowych zdecydowały się również uczennice 
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. 
(SP)
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Firma M.P.G. z Łagiew-
nik Nowych k. Łodzi 
wybuduje starogardzki 
skatepark. Specjalny 
plac do wyczynowej 
jazdy na rolkach, 
deskach i rowerach po-
wstanie w Parku Nowe 
Oblicze. Otwarcie 
biektu nastąpi jeszcze 
przed wakacjami.

Powiat Starogardzki 
przystąpił do euro-
pejskiego programu 
edukacji  finansowej 
„Bankowcy dla Edu-
kacji.

W Zespole Szkół 
Rolniczych Centrum 
Kształcenia Prak-
tycznego im. Józefa 
Wybickiego w Bole-
sławowie odbyło się 
uroczyste wręczenie 
świadectw potwier-
dzających kwali-
fikacje spawacza i 
operatora wózków 
widłowych. 

Rusza budowa 
skateparku 

Nowe  
kwalifikacje  
zawodowe 

Budowa skateparku w Starogardzie Gdańskim ma 
rozpocząć się wiosną, jak tylko pozwolą na to warun-
ki pogodowe. Wybuduje go firma M.P.G. z Łagiewnik, 
która wygrała ogłoszony przez miasto przetarg. Oprócz 
zaproponowania najniższej ceny, wykonawcę wyróżnia 
wieloletnie doświadczenie w branży. Ten wykonawca ma 
na swoim koncie ponad sto podobnych realizacji.
Projekt rozbudowy Parku Nowego Oblicza przewiduje, 
że skatepark powstanie w jego tylnej części, w północno
-wschodnim narożniku. Będzie miał kształt wieloboku o 
wymiarach 35 m x 24 m. Podzielony zostanie na 5 sekcji, 
które wyposażone zostaną m.in. w place startowe, mini 
rampy, banki, boxy, quoter turn, stairs z rail’em, jump sta-
ir z rail’em i wiele innych urządzeń. Skaterzy będą mogli 
doskonalić swoje umiejętności na kilku poziomach jazdy.
Nowe miejsce do aktywnego uprawiania sportów ma 
powstać do 15 czerwca br., tak aby na wakacje Park Nowe 
Oblicze od rana do wieczora tętnił życiem. Koszt budowy skateparku to 
683 880 złotych, inwestycja zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu.
(UM)

bankowa  
inicjatywa

ktualnie w ramach programu realizowanego przez krajowy 
sektor finansowy działa ponad 350 polskich gmin, w tym 
16 miast wojewódzkich 
- Celem projektu jest dostarczenie uczniom, studentom, 
osobom dorosłym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicz-
nej, dotyczącej m.in. podstawowych zasad korzystania z 
usług finansowych, obrotu bezgotówkowego, świadomo-

ści wzajemnych zobowiązań czy znaczenia uniwersalnych praw ekonomii. 
To dotyczy każdeg,  bez względu na wykształcenie, wiek czy miejsce 
zamieszkania, szczególnie w obliczu trwającej rewolucji cyfrowej – zazna-
czył Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.
- Jest to bardzo dobry projekt, który pozwoli naszej młodzieży przybliżyć 
wiedzę ekonomiczną, ale z zupełnie innej perspektywy - podkreslił Patryk 
Gabriel, członek Zarządu PowiatuStarogardzkiego. 
Ważnym elementem działań są również te dedykowane osobom star-
szym, a realizowane we współpracy z lokalnymi klubami seniora czy 
Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Dołączyć do tego należy również 
prowadzone regularnie wykłady i ścisłą współpracę ze środowiskiem aka-
demickim, w tym ponad 120 uczelniami w całej Polsce oraz stałe działania 
informacyjno-edukacyjne (jak m.in. filmy edukacyjne czy poradniki) w 
największych mediach ogólnopolskich, samorządowych, studenckich czy 
szkolnych. (SP)
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rekorDowa 
kąpiel Morsów

Aż 300 osób zażyło 
kąpieli w Borównie 
podczas II Zlotu 
Morsów, który 
zorganizowano w 
Skarszewach.

Druga edycja imprezy została zorganizowana 
w niedzielę 18 lutego na terenie Ośrodka Tury-
styczno – Wypoczynkowego Borówno Wielkie 
w Skarszewach. Na zlot przyjechali miłośnicy 
zimowych kąpieli nie tylko z Kociewia, ale też 
z Kaszub i Trójmiasta. 
W ramach zlotu zorganizowano bieg na „Skar-
szewską Milę”, energetyczną rozgrzewkę na 
plaży i wspólne wejście do wody i kąpiel. 
Atrakcją wydarzenia była wizyta Igora Tracza-
mistrza świata w powożeniu psimi zaprzęgami. 
Gość imprezy zaprezentował widowiskowy 
pokaz swojej dyscypliny, podkreślał także, że 
najlepsze psy do uprawiania tej dyscypliny 
sportu to greystery, mieszanka kilku ras. 
Tradycyjnym punktem wydarzenie były 
zawodowy w przeciąganiu liny. W tej trudnej 
konkurencji najlepsza okazała się drużyna 
z Tczewskiego Klubu Morsów, która pokonała 
skarszewskich gospodarzy. 
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Rządowe wyniosło wynosi 297 671,88 zł. 
 – Stanęliśmy do otwartego konkursu ofert w 
ramach programu wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015–2020 w edycji na 2018 r. i 
udało się. Otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Drugą część, czyli podobną kwotę dołoży 
Miasto. Dzienny Dom „Senior+” powstanie 
przy ul. Hallera 19 a (dawne Agro Kocie-
wie). Od maja do października zajmie się 
nim Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzę-
du Miasta, który nadzorował będzie prace 
remontowo-budowlane, a od listopada 
2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. MOPS zajmie się ofertą dla 
seniorów. W placówce będzie 30 
miejsc – poinformował naczelnik 

Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Urzędu 
Miasta Tadeusz Błędzki.
Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior 
+” polegać będzie na realizacji co najmniej 8 
godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) 
podstawowych usług i udzielaniu pomo-
cy w czynnościach dnia codziennego, na 
zapewnieniu minimum jednego posiłku, w 
szczególności gorącego oraz innych usług 
wspomagających dostosowanych do potrzeb 
seniorów takich, jak: usługi edukacyjne, 
kulturalno-oświatowe, ruchowe lub kinezy-
terapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące 
społecznie (w tym wolontariat międzypoko-
leniowy), terapii zajęciowej.

(UM)
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inwesTycja 
Dla seniorów 

Nietypowe obchody
Starogard uczci 
100-lecie odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę w sposób 
wyjątkowo niety-
powy.  Na skwerach 
i terenach zielonych 
zostanie zasadzonych 
1000 drzew.

Jeszcze w 2018 r. w Starogar-
dzie Gdańskim powstanie 
Dzienny Dom „Senior+”. Mia-
sto otrzymało dofinansowanie 
z rządowego programu.

W 2018 roku miasto zakupi 1000 
drzew, które ozdobią miejskie 
tereny publiczne, m.in. pasy 
drogowe, skwery i tereny zielone. 
W tym celu powstanie zielona 
mapa Starogardu, na której zosta-
ną wskazane miejsca, gdzie każdy 
mieszkaniec, bądź grupa staro-
gardzian będzie mogła posadzić 
swoje własne drzewko. 
Wybrane miejsca będą musiał 
zostać zweryfikowane pod wzglę-
dem lokalizacyjnym, własnościo-
wym oraz zgodności z miejsco-
wymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Mapa powsta-
nie do końca marca i zostanie 
opublikowana na stronie miasta 
www.starogard.pl oraz na profilu 

facebookowym.
Samorządowcy tłumaczą, że 
akcja „1000 drzew na stulecie 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę” zostanie przeprowadzo-
na w dwóch etapach. Pierwsze 
500 drzew zostanie zasadzonych 
w kwietniu. Druga partia powę-
druje do ziemi w październiku.
Dodatkowo każdy, kto przyłączy 
się do akcji, będzie mógł oznaczyć 
swoje drzewo wybranym przez 
siebie imieniem, które zawiśnie na 
tabliczce wraz z datą zasadzenia. 
W ten sposób stanie się dla nowej 
rośliny nieformalnym opiekunem.
Terminy sadzenia zostaną ustalo-
ne na początku kwietnia.
(UM)

Kursy komputerowe 
dla zainteresowanych

W Gminnym Ośrodek Kul-
tury w Zblewie zorganizo-
wano kursy komputerowe. 
Z kursów mogły skorzystać 
zarówno osoby pracujące, 
jak i nie pracujące, w wieku 
od 18 lat wzwyż. Kursy cie-
szyły się dużą popularno-
ścią wśród mieszkanców 
gminy,   wśród kursantów 

przeważały panie w śred-
nim wieku oraz emeryci. 
Wszystkie kursy były zor-
ganizowane na poziomie 
podstawowym, a zakoń-
czyły się one egzaminem 
oraz otrzymaniem certyfi-
katu Microsoft Office lub 
IC3.
(UG)
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Trasa do narciastwa 
biegowego

Nadleśnictwo Kaliska udostępniło trasę do 
narciarstwa biegowego. Start znajduje się 
na parkingu leśnym przy drodze woje-
wódzkiej 214 pomiędzy Zblewem a Borze-
chowem. Meta toparking przy Arboretum 
w Wirtach.
Trasa ze specjalnie przygotowanymi 
torami (dwoma równoległymi rowkami 

wyciętymi w śniegu) przebiega przez bar-
dzo urokliwe leśne tereny Leśnictwa Wirty 
i pokonanie jej nie powinno sprawić trud-
ności nawet najmłodszym uczestnikom.
- Zapraszamy do aktywnego rodzinnego 
wypoczynku i życzymy miłych wrażeń z 
pobytu w lesie – zachęcają leśnicy z Nadle-
śnictwa Kaliska. (BG)
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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ZwierZęta 
do adopcji

ZOJKA
Przez szkody, jakie wyrządziła okazało się, że jest niewarta 

kochania. Tak przynajmniej myśleli jej poprzedni właściciele, 
bo nie dali jej czasu niezbędnego, aby wydoroślała. Kalkulując 
straty może rzeczywiście znalazły się tam jakieś kable, kapcie 
czy rolki papieru rozgryzione na dziesiątki kawałków. Ludzie 

oczekują niestety z marszu psa posłusznego, nie myśląc o 
czasie, jaki może on potrzebować na naukę funkcjonowania 
z nami w domu. Mała, bardzo zwinna i dość zadziorna, ale z 
racji wieku nie może być inaczej. Zojka pragnie mieć udane 
dzieciństwo w domu wypełnionym miłością i odpowiedzial-

nymi opiekunami. Czy możesz jej to ofiarować?

MAJOR
Podzielił los niejednego przestępcy. Najpierw zabrany z ulicy 
przez funkcjonariuszy, następnie przewieziony radiowozem i 

umieszczony wprost za kratkami. On sam nie wie czym zawinił 
i trudno mu jest się odnaleźć w schronisku.  Każdy dzień 

spędzony u nas sprawia, że jest coraz bardziej nieszczęśliwy. 
Nie nadąża za tym, co dzieje się wokół co wzmaga w nim lęk. 
Nie wiemy, dlaczego budzi w nim strach wszystko, co nowe. 
Coś strasznego wydarzyło się w jego życiu. Nikt z nas nie jest 

na tyle obojętny, aby pozwolić mu tkwić w strachu dlatego już 
dzisiaj prosimy o kochający dom dla Majora! 

DRUH
Gdy dorósł stał się problemem… Miły, mądry i uczuciowy, a 
mimo to porzucony. Pragnie kogoś, kto da mu poczucie bez-
pieczeństwa i będzie dla niego towarzyszem. Ten słodki psiak 
jest w stanie zmienić Twoje życie nie do poznania, wraz z łapą 

poda Ci miłość, każdym spojrzeniem zapewni o wierności i 
łasząc się do Ciebie, zostawi na Tobie wdzięczność. Jedyne 

czego pragnie to legowisko podszyte miłością, ciepło i troska 
wypływająca z dłoni jego opiekuna. Spraw, by Druh stał się 

Twoim kompanem!

Schronisko dla bezdomnych  
zwierząt OTOZ Animals 

Starogard Gdański 
TEL. (58) 56 099 31 

www.schroniskostarogard.pl



8 | Środa, 28 lutego 2018 expressy.pl

zimowy  
wypoczynek 
w górach
Dorośli pracownicy 
wyjechali na narty 
do Szklarskiej Po-
ręby, a ich dzieci 
na zimowisko do 
Białki Tatrzańskiej. 
Pracownicy Zakładu 
STEICO w Czarnej 
Wodzie skorzystali 
z propozycji odpo-
czynku w zimowej 
aurze.

tyczniowe wyjazdy są częścią 
corocznych wycieczek, które 
STEICO w Czarnej Wodzie or-
ganizuje dla swoich pracowni-
ków. W wyjeździe na narty do 
Szklarskiej Poręby, który miał 
miejsce w drugim tygodniu 

stycznia, wzięło udział 22 pracowników. 
Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani zostali 
w Pensjonacie „Carmen”i spędzali wiele 
czasu na stoku, ale nie tylko. 
- Udało się również zwiedzić piękną Szklar-
ską Porębę, a także Drogę Sudecką, pomię-
dzy Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój, 
gdzie na wysokości 775 m n.p.m. znajduje 
się bardzo ostry i niebezpieczny „Zakręt 
Śmierci”, a droga zatacza łuk prawie 180 
stopni. To był wspaniały punkt widokowy 
na panoramę Karkonoszy, miasto i Kotlinę 
Jeleniogórską – relacjonuje młody stażem 
pracownik firmy, Agata Nejman. - Po dniu 
pełnym wrażeń ze stoku mieliśmy możli-
wość skorzystania z ogólnodostępnego sa-
lonu z sofami, stolikami oraz bilardem, gdzie 
wspólnie spędzaliśmy czas. Przy owym 
pokoju znajdował się bar, gdzie można było 
zaopatrzyć się w przekąski i napoje. Odkry-

liśmy również wspaniałą restaurację „Niebo 
w gębie”, nazwa sama mówi, iż jedzenie było 
pyszne. Góralski klimat restauracji wpra-
wiał nas w znakomity nastrój, który długo 
będziemy wspominać i zapewne chętnie 
odwiedzimy to miejsce ponownie. 
Z zimowej aury skorzystały także dzieci 
pracowników firmy STEICO. W tygodnio-
wym obozie narciarskim/snowboardowym, 
który pod koniec stycznia zorganizowano w 
Białce Tatrzańskiej, wzięło udział 22 dzie-
ci. W ramach zimowiska dzieci korzystały 
codziennie z czterogodzinnego szkolenia 
na stokach Kotelnicy Białczańskiej w asyście 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
Oprócz zajęć narciarskich zorganizowano 
także dla najmłodszych dwie wycieczki, do 
Zakopanego na Krupówki i do kompleksu 
basenów termalnych Terma Bania. Inne 
atrakcje to m.in. ognisko z pieczeniem kieł-
basek, dyskoteka i karaoke. 
- Dzieci wróciły zadowolone i szczęśliwe z 
nowymi umiejętnościami! Wszyscy z nie-
cierpliwością czekają już na kolonie letnie – 
podkreślają organizatorzy zimowiska. 
(GB)
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zabawa Do białego rana
Prawie 200 osób bawiło się podczas corocznych zabaw 
karnawałowych zorganizowanych dla pracowników firmy 
STEICO w Czarnej Wodzie. W tym roku zabawy zorganizo-
wano pod koniec stycznia w sali bankietowej Na Fali w 
Czersku.

Reprezentacja firmy STEICO wygrała  II Halowy 
Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Związek 
Leśników Polskich w RP Regionu Gdańskiego!

W karnawale czas na zabawę, 
pracownicy STEICO z Czarnej 
Wody wraz ze swoimi bliskim 
bawili się na dwóch zabawach 
karnawałowych, tym razem na Sali 
Bankietowej Na Fali w Czersku. 

Zabawy odbyły się w dniach 13 i 
27 stycznia br. Łącznie bawiło się 
ok. 200 osób. Zabawa przy dobrej 
muzyce - przygrywał zespół mu-
zyczny Silverton. Zabawy trwały 
do białego rana. (GB)
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sTeico 
na podiuM!

II Halowy Turniej Piłki Nożnej zorganizowano 24 lutego w Hali Spor-
towegj w Starej Kiszewie. W tym roku było to  szczególne wydarzenie, 
ponieważ wszystkie drużyny rywalizowały z okazji 100-lecia Związku 
Leśników Polskich. 
- W turnieju brało udział 12 zespołów, a najlepszym okazała się repre-
zentacja firmy STEICO! Nasza drużyna wygrała wszystkie swoje mecze, 
tracąc jedynie 2 bramki w rozgrywkach.

Gratulujemy całej drużynie oraz dziękujemy za doping 
wszystkim kibicom!
(GB)
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Dane gromadzone w 
Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierow-
ców (CEPiK 2.0) będą 
dostępne nie tylko dla 
urzędników, ale też dla 
obywateli. Ministerstwo 
Cyfryzacji w ramach 
modernizacji CEPiK 2.0 
uruchomiło bezpłatną 
e-usługę „Mój Pojazd”. 

Uruchomienie usługi oznacza uzyskanie dostępu do 
informacji gromadzonych w bazie CEPiK na temat wła-
snych pojazdów. Jedyny warunek to posiadanie Profilu 
Zaufanego (eGO).
- Nie pamiętasz kiedy kończy się ważność badania tech-
nicznego albo polisy OC? Chcesz sprawdzić szczegółowe 
dane techniczne? A może chcesz zobaczyć przebieg 
swojego auta, zarejestrowany podczas ostatniego prze-
glądu? Teraz to żaden problem – podkreśla Ministerstwo 
Cyfryzacji.
„Mój Pojazd” znajduje się w zakładce „Kierowcy i pojaz-
dy” na stronie www.obywatel.gov.pl.
Usługa umożliwia znalezienie w jednym miejscu, za 
darmo i bez wychodzenia dziesiątek istotnych informacji 
o posiadanych pojazdach, które gromadzone są w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów. 
Usługa umożliwa uzyskanie takich danych jak:
• dane o pojeździe, w tym: marka, typ, nr vin, data pierw-
szej rejestracji, termin badania technicznego;
• dane techniczne pojazdu, w tym: pojemność i moc 
silnika, liczba miejsc, dopuszczalna masa całkowita, 
rozstaw osi;
• dane o zdarzeniach związanych z pojazdem, w tym 
wyrejestrowanie i zbycie;
• dane o zawartej polisie, w tym datę zawarcia i wyga-
śnięcia, nazwę zakładu ubezpieczeń;
(MC)

Nowa e-usługa -„Mój Pojazd”

jakość  
powietrza  
na spotkaniu
O zanieczyszczeniu 
powietrza rozma-
wiano w Starogar-
dzie podczas debaty 
„Jakość powietrza 
atmosferycznego w 
Starogardzie Gdań-
skim – stan obecny 
i przeciwdziałanie 
jego zanieczyszcze-
niu”

W spotkaniu, którego organizatorem 
był Urząd Miasta w Starogardzie Gd., 
wzięli udział mieszkańcy, przedstawi-
ciele GPEC, Elektrociepłowni, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska oraz urzędnicy.  
Spotkanie rozpoczęło się od omówienia 
aktualnego stanu powietrza atmos-
ferycznego w Starogardzie Gdańskim 
oraz przedstawienia działań dotychczas 
podjętych przez gminę miejską Staro-
gard Gdański na rzecz poprawy jakości 
powietrza. 
Uczestnicy podkreślali,że dane   są 
alarmujące. Starogard Gd. znalazł się 
w czołówce miast, które miały najwyż-
szy poziom pyłu PM10! Mieszkańcy 
miasta przez 101 dni w roku oddychali 
zanieczyszczonym powietrzem. Dla 
porównania - rekordzistą jest Kraków, 
gdzie przez 165 dni powietrze było złej 
jakości. Są to dane za 2016 rok.
- Nie mamy straży miejskiej, bo takie 
kompetencje ma prezydent miasta, nie 
mamy możliwości dofinansowania in-

westycji, ale mamy dostęp do młodych 
ludzi w szkołach prowadzonych przez 
samorząd powiatowy, czyli w szkołach 
ponadgimnazjalnych, którzy często w 
swoich domach zajmują się paleniem w 
piecach - podkreślił Patryk Gabriel, czło-
nek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. 
- Mówiąc kolokwialnie, obecnie nie ma 
obciachu we wrzucaniu śmieci do pie-
ca! My jesteśmy odpowiedzialni za to, 
by przez pracę edukacyjną wyrobić w 
kolejnych pokoleniach wstyd związany 
z wrzucaniem do paleniska śmieci.
Przedstawiciele powiatu mówili także 
o akcji „Kociewie najrzy się z naturą” w 
ramach której do placówek szkolnych 
trafiły urzędzenia sprawdzające jakość 
powietrza.
Swoje wystąpienie mieli również przed-
stawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. Była 
też mowa o perspektywach rozwoju 
gazowych i ciepłowniczych sieci przesy-
łowych jako element walki ze smogiem. 
(SP)
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zagra don  
Vasyl Z Zespołem
To muzyczny pre-
zent dla mieszkań-
ców gminy Zblewo 
z okazji Dnia Kobiet. 
8 marca w Hali 
Widowisko-Sporto-
wej w Zblewie zagra 
Don Vasyl wraz 
z Gwiazdami Pieśni 
Cygań

Koncert rozpocznie się o godzinie 18, wejście dla publiczności 
będzie otwarte od godziny 17.15. 
Główną gwiazdą koncertu będzie wyjątkowo popularny 
w Polsce popularny romski artysta Don Vasyl. Jego pierwszy 
zespół powstał w 1987 roku, w skład którego weszli członko-
wie legendarnej grupy Roma, która mogła się poszczycić licz-
nymi tournée po całym świecie, w tym koncertami w siedzibie 
ONZ w Nowym Jorku oraz w słynnej Paryskiej Olimpii. 
DonVasyl szybko zdobył popularność i zaczął promować 
innych cygańskich artystów. Dzięki niemu karierę rozpo-
częli Dziani, Vasyl Junior, Liza, Elza, Carmen, Petro i Endi. Tak 
zrodziła się koncertująca do dzisiaj grupa Don Vasyl i Gwiaz-
dy Cygańskiej Pieśni. Zespół ma w dorobku liczne koncerty 
w kraju i za granicą. 
Występ grupy będzie także atrakcją Dnia Kobiet w Zblewie. 
Organizatorzy zapowiadają prawie dwugodzinne show 
z muzyką, tańcem, śpiewem. Atrakcją będą także wspaniałe, 
barwne stroje artystów i niepowtarzalny klimat koncertu. 
Wstęp na koncert jest bezpłatny, wejściówki można otrzymać 
w siedzibie UG Zblewo. 
(GB)

Andropazua po raz trzeci

Kabaretowy spektakl w 
gwiazdorskiej obsadzie

Akcja spektaklu dzieje się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Czterech 
dziarskich studentów w wieku emerytalnym: Hrabia, Behemot, Sławek 
komandos i Miernota, brutalnie wyrzuceni z klasy przez złą nauczyciel-
kę, podejmują ryzykowną decyzję walki z reżimem szkoły. Zakładają 
teatr. Aby naprawić rzeczywistość tej, ich zdaniem doszczętnie zepsutej 
szkoły, postanawiają wystawić „Dziady” Mickiewicza. Jednak Miernota 
reżyser teatralny, który chwilę wcześniej zostaje przez Ministerstwo 
Kultury pozbawiony prawa wykonywania zawodu, wymyśla potworną 
inscenizację, której nie sposób zaakceptować. Aktorzy się buntują i 
postanawiają znaleźć naprawdę dobrego reżysera. Ich wybór pada na 
Stevena Spielberga. Chcą zaproponować mu kontrakt osobiście. Cudem 
zdobywają pieniądze i płyną do Hollywood jachtem pożyczonym od 
samego barona Munchausena. Jesteśmy świadkami rejsu pełnego przy-
gód, niebezpieczeństw i sytuacji absurdalnych. Na pełnym morzu bo-
wiem, okazuje się, że żaden z naszych bohaterów nie ma najmniejszego 
pojęcia jak się taką jednostką żegluje.Ruszają w świat w poszukiwaniu 
przygód, barwnego życia i sensu istnienia, niczym czterej muszkietero-
wie Alexandra Dumas: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” 
Bilety kosztują 80 złotych, można je nabyć w recepcji  SCK, Al. Jana Paw-
ła II nr 3. Dodatkowe informacje i zamówienia pod numerem telefonicz-
nym: 518 166 869.
(GB)

W sali widowiskowej 
Starogardzkiego 
Centrum Kultury 
będzie można 
obejrzeć brawurowy 
spektakl „Andropau-
za 3”. Wydarzenie 
zapowiedziano na 
2 marca, początek o 
godzinie 19.30.

To będzie wyjątkowo 
śmieszny spektakl 
kabaretowy z udzia-
łem m.in. Krzysztofa 
Ibisza i Tadeusza 
Rossa (Zulu Gula). W 
starogardzkim kinie 
Sokół będzie można 
obejrzeć spektakl 
„Chory na Sukces”.

Spektakl „Chory na Sukces” jest zabawną próbą 
ukazania postaci celebryty, którego na zmianę grają 
Krzysztof Ibisz (wszystko o Nim wiadomo) i Michał 
Wiśniewski (zespół „Ich Troje”), którzy chcą wyjść 
naprzeciw plotkom i próbom ośmieszenia – jak 
twierdzą niektórzy – ich narcyzowatej osobowości. 
W tym celu tworzą na scenie postać, zarozumiałe-
go i przekonanego o swej wielkości, bufona, po to 
żeby dać dowód na posiadany do siebie dystans 
i zdyskontować to, co się o Nich niesłusznie mówi. 
Pomagają im w tym czołowi polscy artyści kabareto-
wi: Mikołaj Cieślak („Kabaret Moralnego Niepokoju”), 
Krzysztof Hanke (słynny Bercik, lider śląskiego kaba-
retu „Rak”), Piotr Pręgowski („Ranczo”) i Tadeusz Ross 
(„Zulu Gula” i nie tylko), którzy żartują sobie z idoli, 
na wszelki możliwy sposób Im się podlizując, 

a jednocześnie robiąc z Nich idio-
tycznych celebrytów.  
W Starogardzie Gdańskim spek-
takl będzie można obejrzeć 7 
kwietnia w kinie „Sokół”, początek 
o godzinie 19.30.Bilety w cenie 
80 zł do nabycia można nabyć 
w Starogardzkim Centrum 
Kultury lub w internecie:Kup-
bilecik.pl, Ticketpro.pl (salony 
Empik, Media-Markt, Media 
Ekspert). Dodatkowe informa-
cje i zamówienia zbiorowe: 
518 166 869.
(GB)





Od 1 stycznia 2016 roku istniała fakulta-
tywność wystawiania zwolnień lekarskich 
w postaci elektronicznej. Zmieni się to jed-
nak w drugim półroczu 2018 roku. Obowią-
zujące przepisy ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa określają 
bowiem 1 lipca 2018 roku jako termin 
wejścia w życie obowiązku wystawiania 
zaświadczeń o czasowej niezdolności do 
pracy wyłącznie w postaci elektronicznej. 
Wprowadzenie możliwości wystawiania za-
świadczeń lekarskich w formie elektronicz-
nej ma na celu usprawnienie i uproszcze-
nie czynności związanych z wystawianiem 
zaświadczeń. Dzięki funkcjom udostęp-
nionym lekarzom w systemie ZUS proces 
wystawienia zaświadczeń lekarskich został 
zoptymalizowany. W szczególności dotyczy 
to konieczności wystawienia zwolnienia 
pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej 
niż jednego pracodawcy i zobowiązany do 
poinformowania każdego z nich o niezdol-
ności do pracy. 
System ZUS zawiera dostęp do danych 
pacjenta, jego pracodawców (płatników 
składek) oraz członków rodziny. Po wpi-
saniu numeru PESEL pacjenta pozostałe 
dane identyfikacyjne zapisują się w e-ZLA 
automatycznie. E-zwolnienie, które wysta-
wi lekarz, automatycznie trafia do systemu 
ZUS i jest w nim zapisane. W efekcie lekarz 
nie musi dostarczać papierowych zwolnień 

do ZUS oraz przechowywać ich drugiej 
kopii. Nie musi też pobierać w placówkach 
ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA. 
Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy praco-
dawca posiadający profil na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS będzie miał 
niemal natychmiastową wiedzę o zwol-
nieniu wystawionym pracownikowi. Nie 
musi zatem sprawdzać, czy pracownik 
dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni 
od daty jego otrzymania ani przekazywać 
elektronicznego zwolnienia lekarskiego do 
ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków 
jest ZUS. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska lekarskiego, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych na portalu PUE ZUS 
udostępnił lekarzom możliwość podpisy-
wania elektronicznych zwolnień lekarskich 
bezpłatnym certyfikatem wydawanym 
przez ZUS. 
W związku z wejściem w życie od 1 
lipca 2018 roku obowiązku wystawiania 
zaświadczeń o czasowej niezdolności do 
pracy wyłącznie w formie elektronicznej 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi 
szkolenia dla klientów i wspiera wszyst-
kich interesariuszy projektu w działaniach 
na rzecz upowszechniania elektronizacji 
zwolnień lekarskich. 
Pracownicy terenowych jednostek ZUS 
informują lekarzy i placówki medyczne o: 
- zmianie przepisów i terminie, od które-
go będzie istniał obowiązek wystawiania 
zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci 
elektronicznej, 
- tym, jak wystawiać e-ZLA na PUE ZUS, 
- korzyściach i ułatwieniach wynikających 
z wystawiania e-ZLA, 
- nowej metodzie podpisywania e-ZLA 
(bezpłatnym certyfikatem wydawanym 
przez ZUS). 
Pracownicy ZUS zakładają również  leka-
rzom konta w PUE ZUS i pomagają w uzy-
skaniu bezpłatnego certyfikatu do pod-
pisywania e-ZLA. Prowadzą też warsztaty 
w zakresie wystawiania e-ZLA. Ponadto 
współpracują z placówkami medycznymi 
oraz producentami aplikacji gabinetowych 
w celu dostosowania aplikacji gabineto-
wych do wystawiania zwolnień. 
(MP)

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
Gmin: Nowy Dwór Gdański, Cedry Wielkie, 
Ostaszewo, Nowy Staw oraz miasta Swietłyj. 
Wspólne aplikowanie o środki z tego Progra-
mu jest możliwe, dzięki temu, iż 28 grudnia 
2017 r. Rada Ministrów przyjęła Program 
Polska-Rosja 2014-2020. Następnego dnia 
Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu 
rządu trójstronne Porozumienie Finanso-
we dot. realizacji Programu, które zostało 
uprzednio zaakceptowane przez Federację 
Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym sa-
mym Program Polska-Rosja 2014-2020 został 
oficjalnie zatwierdzony do realizacji.

Wniosek partnerski czterech polskich samo-
rządów oraz partnera rosyjskiego zakłada 
rozwój transgranicznej oferty turystycznej 
Żuław i Swietłego poprzez wzrost znaczenia 
dziedzictwa historycznego. Na terenie Gminy 
Cedry Wielkie planowana jest w ramach 
projektu budowa ścieżki rowerowej od miej-
scowości Giemlice poprzez Długie Pole do 
Cedrów Wielkich.
Podczas spotkania omówiono wstępne 
założenia współpracy i podziału środków 
finansowych wynoszących 2,5 mln euro dla 
wszystkich partnerów. Złożenie aplikacji 
przewidywane jest na przełom kwietnia 
i maja br. Jeśli wniosek uzyska pozytywną 
ocenę i zostanie wybrany do realizacji, zgod-
nie z aktualnymi założeniami całość projektu 
zostanie wykonana w latach 2018-2020. 
Przedmiotowy projekt jest komplementarny 
do strategicznego przedsięwzięcia realizowa-
nego w całym województwie pomorskim tj. 
„Wiślana Trasa Rowerowa R9”.
Będzie to kolejny wspólny projekt gmin 
żuławskich, które coraz częściej wspólnie 
aplikują o środki zewnętrzne w celu jeszcze 
większego rozwoju lokalnej infrastruktury 
i podkreślenia bogatego dziedzictwa histo-
rycznego tego rejonu m.in.: „Zachowanie wie-
lokulturowego dziedzictwa Żuław”, „Bezpiecz-
ne Żuławy” oraz „Czyste Żuławy”.
Projekt ten jest komplementarny do reali-
zowanego przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego Programu Wiślana Trasa Rowe-
rowa. (CW)
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W Urzędzie Miejskim w 
Nowym Dworze Gdańskim 
odbyło się spotkanie robo-
cze partnerów przygoto-
wujących wspólny wniosek 
aplikacyjny do Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Polska - Rosja. 

Od 1 lipca 2018 papierowe 
zwolnienia lekarskie cał-
kowicie znikną z obiegu. 
Zastąpią je elektroniczne 
zwolnienia lekarskie (tzw. 
e-ZLA). W praktyce to duża 
wygoda i oszczędność 
czasu dla lekarzy, ubezpie-
czonych i pracodawców 
– informuje Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

wspólny 
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Papierowe zwolnienia  
lekarskie przestaną  
być ważne
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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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę ogrodniczą z 
domkiem ,szklarnia.tel.517 159 871

SPRZEDAM działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie/Lebork1100m2 
cena 39.000zl  tel.602306210 

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

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, 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

ZATRUDNIĘ fryzjera/kę damsko-
męską z doświadczeniem Kontakt 
600 99 34 10

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

RÓŻNE

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

ROZDRABNIACZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600667860

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

DREWNO opalowe,buk,sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport.506250477

BLAChY stal do wypieku tel 694 642 
709

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

POLUB NAS!
/expressypl



Sobotni turniej, który odbył się 
na hali im. Andrzeja Grubby, miał 
niezwykle silną obsadę. Oprócz 
juniorów z polskich klubów, takich 
jak Legia Warszawa, Lech Poznań, 
czy Pogoń Szczecin, o puchar 
walczyły też zagraniczne drużyny, 
m.in. Sheffield United (Anglia), 
Soyushor Kaliningrad (Rosja), 
Olimpia Kowno (Litwa), Neman 
Grodno (Białoruś), FA Panavezio 
(Litwa) i Kolakas Klaipeda (Litwa).

Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę 
młodzi adepci halowej piłki nożnej 
walczyli o medale i puchary. Ro-
zegrali 180 meczów po 11 minut, 
w pięcioosobowych drużynach, w 
dwóch grupach. W każdej grupie 
było dziesięć zespołów. Grali 
każdy z każdym, ale zwycięzca był 
tylko jeden. Złote medale i puchar 
Turnieju wywalczyli chłopcy z 
Pogonii Szczecin. Zaraz za nimi na 
podium stanęli Anglicy z Sheffield 
United, a trzecie miejsce zajęła 
Arkonia Szczecin. 

Najlepszym zawodnikiem VI Mię-
dzynarodowego Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej chłopców rocznika 
2009 został Hanza z Sheffield 
United. Najlepszym bramkarzem 
okazał się Mariusz Nowakowski z 
Arkonii Szczecin, a tytuł najlepsze-
go strzelca otrzymał Alex Michalak 
z Pogoni Szczecin. 

tyczeń nie był 
udanym miesiącem 
dla zawodników ze 
Starogardu – natłok 
meczów nie przy-
niósł im poprawy 
sytuacji w ligowej 

tabeli. Zaczął się nie najgorzej 
– od zwycięstwa z GTK Gliwice, 
potem w Starogardzie wygrał 
Anwil Włocławek, tydzień później 
Polpharma zrehabilitowała się 
wygraną z Kingiem Szczecin, jed-
nak w kolejnych trzech stycznio-
wych meczach Kociewskie Diabły 
nie zdołały wygrać. W Sopocie 
lepszy okazał się Trefl, potem 
podopieczni Miliji Bogicevicia 
pojechali do Zielonej Góry.

Pojedynek z mistrzem Polski nie 
miał prawa należeć do łatwych. 
Chociaż w pierwszej kwarcie 
zespół ze Starogardu pokazywał 
ogromny charakter i nie odstępo-
wał rywali, to Stelmet w drugiej 

kwarcie zbudował sporą przewa-
gę, która co prawda rosła i malała 
w trakcie spotkania, jednak już 
do końca nie została zniwelo-
wana, co oznaczało wygraną 
Stelmetu Zielona Góra (98:91).
Trzeci wyjazdowy mecz stał się 
trzecią porażką z rzędu. O ile 
dwie poprzednie przegrane 
Polpharma odniosła bo bardzo 
wyrównanych meczach, tak spo-
tkanie z Polskim Cukrem Toruń 
było dla starogardzian zwyczaj-
nie nieudane. Gospodarze mieli 
sporą punktową przewagę nie-
mal przez cały mecz i zasłużenie 
wygrali 87:74.

W lutym nadeszło przełama-
nie Polpharmy – koszykarze ze 
Starogardu zagrali z Rosą Radom 
kapitalne spotkanie. Po pierwszej 
kwarcie prowadzili pięcioma 
punktami, a po drugiej – dzie-
sięcioma – i co samego końca 
kontrolowali mecz. Ostatecznie 

po koncertowej grze pokonali 
radomian 89:71.

W drugim lutowym meczu 
Polpharma wyjechała do Dą-
browy Górniczej, gdzie rozegrał 
się bardzo wyrównany mecz. 
Kociewskie Diabły znakomicie 
rozpoczęły spotkanie i prowadzi-
ły po pierwszej kwarcie, potem 
jednak do głosu doszli gospo-
darze, którzy po trzeciej części 
meczu mieli na koncie 4 punkty 
więcej. Ostatnia kwarta to wojna 
nerwów, którą wygrali goście ze 
Starogardu i po raz pierwszy od 
grudnia odnieśli drugie zwycię-
stwo z rzędu.
Po meczu w Dąbrowie nastą-
piła przerwa w rozgrywkach w 
najbliższy weekend ligowcy po-
wrócą na parkiety. Polpharma o 
trzecie zwycięstwo z rzędu zagra 
przed własną publicznością, a 
przeciwnikiem będzie zajmujący 
15. miejsce w tabeli AZS Koszalin.
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walka o ósemkę trwa
Po trzech porażkach z rzędu 
Polpharma wróciła na ścieżkę 
zwycięstw i wróciła do górnej 
połowy tabeli Polskiej Ligi Ko-
szykówki.

Z nowymi za-
wodnikami, po 
serii sparingów i z 
nastawieniem na 
znacznie lepszą 
wiosnę – biało-zielo-
no-biali wydają się 
być gotowi na drugą 
część sezonu.

KPS gotowy do ligi
O transferach pisaliśmy w zeszłym wydaniu, ale od tego czasu KP Starogard 
wykonał jeszcze pięć ruchów – jeden z klubu i cztery do klubu. Sporym ubytkiem 
może okazać się odejście skutecznego strzelca, Sebastiana Packa. Do Starogardu 
przyszli natomiast młodzi zawodnicy: Jakub Wawszczyk z Olimpii Grudziądz, 
Paweł Kowalczyk z Finishparkietu Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Bernard 
Powszuk z GKS-u Przodkowo oraz Adam Wolak z Radomiaka Radom.
Forma zielono-biało-zielonych napawa optymizmem. W ostatnich trzech me-
czach starogardzianie ani razu nie przegrali – zremisowali z Bytovią Bytów 1-1, 
a potem wygrali 5-1 z Orłem Trąbki Wielkie, a Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto 
Lubawskie pokonali 3-0.
Przed KPS-em jeszcze jeden sparing, a potem wrócą do rywalizacji w III lidze. 10. 
marca zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Konin. Znany jest już jeden ze spad-
kowiczów – jest nim Energetyk Gryfino, który wycofał się z rozgrywek.

Silna obsada  
i wielkie emocje
20 zespołów z pięciu 
krajów rywalizowało w 
VI Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej 
w Starogardzie.

S


