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ywalizacja w Jabłowie cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. 
Do miejscowej szkoły przyjechali 
parlamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele różnych instytucji 
oraz organizacji. Przybyłych powitali: 
Małgorzata Siemieńska, dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Jabłowie, Alina Jeleń, prezes Stowarzy-
szenia Kobiety Kwiaty Kociewia, a w imieniu samo-
rządu powiatu patron honorowy imprezy Kazimierz 
Chyła, wicestarosta starogardzki.
- Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny bierzecie 
udział w tej wspaniałej imprezie, która doskona-
le integruje całe środowisko gospodyń wiejskich 
i pozwala zaprezentować talenty na najwyższym 
poziomie – podkreślali organizatorzy wydarzenia.

Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł 
czas na występy miejscowych uczniów i rywalizację 
wśród pań. Organizatorzy przygotowali takie konku-
rencje jak m.in. dekoracja wielkanocna i edukacyjna, 
moda, śpiew i taniec.
Na zakończenie rywalizacji przygotowano degusta-
cję potraw regionalnych. 
Cały turniej wygrały panie z Koteż. W konkurencji 
plansza ,,Nasi bracia mniejsi” najlepsze okazało się 
KGW Lalkowy, w Pisance i Mazurku KGW Bolesławo-
wo, w wokalnej ,,Mega babki to my” KGW Czarnylas, 
w modzie ,,Deszczowa kreacja” KGW Białachowo, 
w tanecznej dowolnej KGW Bobowo, a wyróżnienie 
przypadło KGW Osówek.
Już 9 kwietnia Panie z KGW Koteże będą reprezen-
towały powiat na wojewódzkim szczeblu turnieju, 
który odbędzie się w Żukowie. (SP)

KGW Koteże 
na podium!

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Koteże wygrały XIV Powiatowy Turniej 
Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie. Teraz właśnie ta drużyna będzie 
reprezentowała powiat na szczeblu wojewódzkim, 7 kwietnia w Żukowie.

R

- Od samego początku utworzenia klasy kształcącej w za-
wodzie technik elektryk dzięki dobrej współpracy szkoły z  
Energą Operator  SA, firma ta funduje dwa razy w roku sty-
pendia dla wyróżniających się uczniów – tłumaczy Andrzej 
Bona, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.  
W uroczystości wzięli udział zatem nie tylko uczniowie, ale 
także ich rodzice, przedstawiciele organu prowadzącego 
szkołę czyli Starostwa Powiatowego, przedstawiciele firmy 
Energa Operator SA oraz dyrekcja i grono pedagogiczne ZSZ.
- Serdecznie dziękuję tym, którzy tę współpracę prowadzą, 
czyli szkole oraz firmie Energa Operator SA, która od lat 
współpracuje z naszą placówką i ułatwia nam kształcenie 

Konkurs dla uczniów 
Starostwo Po-
wiatowe w Sta-
rogardzie za-
chęca uczniów 
do wymyślenia 
rymowanki  
zwracającej 
uwagę na pro-
blem smogu.

Stypendia 
dla zdolnych 
uczniów

zawodowe - przyznaje Marek Gabriel, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego. - W Polsce dużo się mówi 
obecnie o tym, że odbudowujemy kształcenie zawodowe, co 
jest nieprawdą w przypadku powiatu starogardzkiego, bo my 
zawsze mieliśmy kształcenie zawodowe i zawsze współpraco-
waliśmy z pracodawcami. 
Niektórzy uczniowie otrzymali stypendium z Energi już po raz 
kolejny.  - Przyznaję, że korzystamy z tej współpracy ze szkołą 
najlepiej jak umiemy, a najlepszym dowodem na to jest fakt, 
że dwoje stypendystów, a obecnie naszych pracowników, 
było na tyle wyróżniającymi się osobami, że teraz są bardzo 
doceniani w naszej firmie, a ich praca jest chwalona  - pod-
kreśla Roksana Adamczyk z Energi Operator SA. - Nie będę 
ukrywała, że mamy ogromny deficyt na typowo techniczne 
stanowiska. Mamy świadomość tego, z czym boryka się 
szkoła, żeby młodych ludzi zachęcić i znaleźć przyszłych 
techników, elektryków, energetyków, elektromonterów, czy 
dyspozytorów.  (SP)

Pięciu uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Starogardzie 
Gdańskim: Jakub Kitta, Maciej Kę-
dziorski, Marcin Wielewicki, Łukasz 
Blukis i Kamil Babiński, otrzymało 
stypendia od firmy Energa Ope-
rator SA. To nagroda za osiągane 
przez nich wyniki w nauce.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych 
i szóstych szkół podstawowych.
- Chcemy w ten sposób podnieść świadomośc eko-
logiczną wśród dzieci, a także zachęcić je do tego 
by zaczęły dbać o środowisko. Zależy nam na tym, 
aby promować działania, które zmierzają do wy-
eliminowania spalania w paleniskach domowych. 
Wszyscy musimy poczuć się odpowiedzialni za 
jakość powietrza, którym oddychamy – podkreślają 
organizatorzy konkursu.
Za pierwsze miejsce w konkursie przewidziano kartę 
podarunkową w wysokości 500 złotych, miejsce drugi 
to karta podarunkowa o wartości 400 złotych, miejsce 
trzecie to natomiast karta podarunkowa o wartości 
300 złotych. Organizatorzy czekają na prace do 11 
kwietnia 2018. (GB)
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uzyczne atrakcje rozpoczną 
się już 16 marca (o godzinie 
18), gdy w sali widowisko-
wej SCK wystąpi znana 
w Starogardzie i bardzo 
lubiana przez mieszkań-

ców orkiestra Pro Simfonica pod dyrekcją 
Wojciecha Gdańca. W przygotowanym 
na ten dzień Koncercie Przedwiosennym 
muzycy zagrają klasykę, utwory jazzowe 
i rozrywkowe. Miesiąc później, a dokładnie 
20 kwietnia zawita Julia Vikman z zespo-
łem. Ta „dziewczyna z gitarą” urodziła się 
na Syberii i tworzy dość wyrafinowaną 
i nowoczesną muzykę. Jej wyrazem jest 
nagrana w Polsce płyta pt. „The Autumn 
Dreams”, gdzie połączono rózne stylemu-
zyczne – od klasyki po jazz i folk. 
Tradycyjnym wydarzeniem czerwca, bę-
dzie świeto starogardzkich Zakładów Far-
maceutycznych Polpharma S.A. Muzyczną 
atrakcją tego wydarzenia będzie koncert 
artysty ukrywającego się pod pseudo-
nimem Mrozu. Piosenkarz, który ma na 
swoim koncie takie utwory jak:„Jak nie my, 
to kto”, „Szerokie wody”, „Nic do stracenia”, 
„Poza logiką” wystąpi w mieście w sobotę 
9 czerwca. 

Ciekawy koncert muzyczny rozpocznie 
również lato w mieście. W piątek, 22 czerw-
ca o godz 19 na placu przed Starogardzkim 
Centrum Kultury wystąpi laureat Nocy 
Bardów – Kamil Zaremski i zespołem Requ-
iem. Muzycy już nie raz pokazali, że mają 
moc i energię, aby rozbujać widownie i dać 
jej dużo pozytywnych emocji. 
To nie koniec atrakcyjnych koncertów 
w mieście - w sobotę 30 czerwca, w ra-
mach drugiego wieczoru Dni Starogardu 
wystąpi zespół Kult, a zaraz po nim wystąpi 
Margaret. 
Grupa Kult ma na swoim koncie aż 16 al-
bumów i wyróżnia się charakterystycznym, 
rozpoznawalnym brzmieniem klawiszy 
i instrumentów dętych, a także głosem 
i często prowokacyjnymi tekstami woka-
listy Kazika Staszewskiego. Zespół słynie 
z niepowtarzalnej atmosfery, którą muzycy 
tworzą na koncertach i niekonwencjonal-
nego przesłania piosenek. 
Kolejna gwiazda starogardzkiego koncer-
tu, Margaret zadebiutowała na rynku fono-
graficznym w 2013 roku minialbumem All 
I Need, z którego pochodzi singel „Thank 
You Very Much”. Ta piosenkarka jest także 
laureatką takich nagród jak MTV Europe 

Music Awards, Kids’ Choice Awards, Eska 
Music Awards czy SuperJedynki. 
Organizatorzy letnich koncertów mają 
także ciekawą propozycję dla miłośników 
klasycznej, polskiej muzyki rockowej. 
W lipcu odbędzie się bowiem Zlot Wete-
ranów szos – Historia na kołach” w Stadzie 
Ogierów. Starogardzianie, goście i turyści 
przez trzy dni od 20 do 22 lipca będą po-
dziwiać, a może nawet testować stare auta. 
Główną atrakcją Zlotu będzie sobotni kon-
cert gwiazd. Na scenie wystąpi Jary Odział 
Zamknięty i Małgorzata Ostrowska. 
Jary Oddział Zamknięty to grupa, która 
kontynuuje działalność legendarnej polskiej 
kapeli rockowej „Oddział Zamknięty”. 
Muzycy występowali już w Starogardzie we 
wrześniu 2015 roku, gdzie udało się stwo-
rzyć fantastyczną atmosferę, atrakcją tego 
koncertu było także brawurowe wykonanie 
znanego hitu „Andzia i ja” z zaproszonymi 
na scenę dziewczynami o imieniu Ania. 
Inna gwiazda koncertu to Małgorzata 
Ostrowska, dawna wokalistka grupy Lom-
bard, znana z takich hitów jak: „Szklana 
pogoda” „Nasz ostatni taniec”. Wokalistka 
ma swoim dorobku 13 albumów z zespo-
łem Lombard i 6 solowych płyt.

Wiosna pełna 
KoncertóW

Ujawniono muzycz-
ny rozkład jazdy 
wiosenno-letnich 
imprez muzycznych 
w Starogardzie. 
Organizatorzy zapo-
wiedzieli pojawienie 
się wielu gwiazd. 

M

Gmina miejska Starogard Gdański i 
gmina Skarszewy zostały wyróżnio-
ne tytułem „Lidera Innowacji”. Na-
grody przyznała Fundacja Promocji 
Gmin Polskich.

Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała 
wyróżnienie za wdrożenie praktycznych 
rozwiązań komunikacyjnych, opartych na no-
woczesnych technologiach. Ich zastosowanie 
ułatwiło mieszkańcom kontakt z urzędem 
i poprawiło jakość ich życia poprzez uspraw-
nienie i przyspieszenie procedur załatwiania 
spraw. Usprawnieniu komunikacji posłużyła 

np. aplikacja BLISKO. Za wdrożenie rozwiązań 
opartych na nowoczesnych technologiach 
poprawiających jakość życia mieszkańców 
doceniono również gminę Skarszewy. W  
tym przypadku chodzi o  funkcjonujący 
w Urzędzie Miejskim system Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentami (EZD).
Tytuł „Lidera Innowacji” 2018 przyznała 
gminom Fundacja Promocji Gmin Polskich.  
W sumie nagroda trafiła do 20 pomor-
skich gmin. Dekoracja odbyła się podczas 
konferencji „E-gmina Bezpieczny Rozwój”, 
którą  zorganizowano na początku marca 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego. (UM)

Liderzy Innowacji w regionie
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PSIAKI DO
ADOPCJI

AMIGO

Amigo został odebrany podczas 
jednej z interwencji. Zamieszki-
wał kojec wraz ze starszą, scho-
rowaną suczką. Miały jedną budę 
i niekompletną szafkę do schro-
nienia. Stan zdrowia i kondycja 
psów sprawiły, że musieliśmy 
podjąć decyzję o odbiorze zwie-
rząt. Po wielu tygodniach Amigo 
uległ znacznej odmianie. Przytył 
parę kilogramów oraz stał się 
bardziej socjalizowanym psem. 
Teraz coraz częściej szczerzy do 
nas ząbki w uśmiechu, taka jego 
uroda. Do tego jest wesołym 
i otwartym na kontakty z ludźmi 
psem. Nie ma dla nas większej 
radości niż widok szczęśliwego 
psa , który już wydaje się nie pa-
miętać tamtej niedoli. Przed nim 
nowe życie i niezliczone przygo-
dy, które chętnie spędzi u boku 
dobrego człowieka. 

 
Starogard Gdański 
TEL. (58) 56 099 31 
www.schroniskostarogard.pl

RODOS

Wspaniały Rodos chętnie przypilnuje 
domowego ogniska!

ANTOSIA

Bardzo oddana i spokojna suczka 
szuka kochającej rodziny!

ZOJKA

Przez szkody jakie wyrządziła 
okazało się, że jest niewarta ko-
chania. Tak przynajmniej myśleli 
jej poprzedni właściciele, bo nie 
dali jej czasu niezbędnego, aby 
wydoroślała. Mała, bardzo zwin-
na i dość zadziorna, ale z racji 
wieku nie może być inaczej. Nie 
jest nieznośna, a za to bardzo po-
jętna i bardzo lgnie do ludzi pro-
sząc o moment uwagi. Przed nią 
jeszcze całe życie i choć wszystko 
obecnie się pogmatwało nie może 
mieć wpływu na jej przyszłość. 
Zojka pragnie mieć udane dzie-
ciństwo w domu wypełnionym 
miłością i odpowiedzialnymi 
opiekunami. Czy możesz jej to 
ofiarować?

KALA

Bita? Poniewierana? Lękliwa suczka 
Kala szuka odpowiedzialnego domu!

amorządowcy podkreślają, że 
podjęto działania w celu zloka-
lizowania miejsc wymagających 
natychmiastowej interwencji 
oraz dokonano zamówień 

różnego rodzaju kruszyw w celu ulepszenia 
nawierzchni dróg w gminie. Gmina ma kon-
tynuować dalszą współpracę z sołtysami, 
radami sołeckimi i mieszkańcami, aby nie 
dopuścić do nieprzejezdności dróg. 
-W roku 2017 oraz w pierwszych miesiącach 
2018 roku niezwykle trudno utrzymać drogi 
gruntowe w dobrym stanie nawierzchni. 

Ciągłe opady atmosferyczne ogranicza-
ją lub wręcz uniemożliwiają stosowanie 
równiarek drogowych. Pojawia się mnóstwo 
awarii związanych z odwodnieniem dróg, 
spowodowanych nadmiarem wody. Pomi-
mo naszych interwencji ten stan powoduje 
ogólne niezadowolenie mieszkańców. Na 
specjalnym, poświęconym temu problemo-
wi spotkaniu z Wójtem podjęliśmy decyzję 
o zwiększeniu wydatków na ten cel – po-
wiedziała Maria Michel, Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 
(UG)

Wiosenne 
napraWy 
dróG

Gmina Starogard Gdański 
przeznaczy na bieżące 
utrzymanie dróg gruntowych 
więcej środków finansowych 
niż w latach poprzednich.

SchroniSko 
dLa bEzdomnych 
zwiErząT 
OTOZ AnImAlS

S
REKLAMA                                             22/2018/RL
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odczas 23. edycji tego wydarzenia 
pojawiło się stoisko promocyjne 
Kociewia, reprezentowanego 
przez Lokalną Organizację Tury-
styczną Kociewie w łączności z 
Powiatem Tczewskim i Powiatem 
Świeckim, ze wsparciem Pomor-

skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
Targi Na Styku Kultur od wielu już lat stanowią 

platformę wymiany wiedzy, doświad-
czeń oraz informacji przez reprezen-
tantów branży turystycznej oraz są 
miejscem bezpośredniego kontaktu 
pomiędzy przedstawicielami pol-
skich regionów oraz potencjalnymi 
turystami z aglomeracji łódzkiej. 
Corocznie targi odwiedza ponad 
osiem tysięcy mieszkańców Łodzi i 
województwa łódzkiego co sprawia, 
że impreza jest doskonałą okazją do 
zaprezentowania atrakcji turystycz-
nych całego Kociewia szerokiej 
publiczności. 
- Nasze stoisko miało nowatorski 

charakter – podkreśla Piotr Kończewski z 
LOT Kociewie. – Tłem naszego stanowiska była 
specjalnie przygotowana ścianka z obrazków ry-
sowanych w formie komiksowej, a przedstawia-
jących nasze największe atrakcje. Odwiedzający 
robili zdjęcia, pytali o to, podziwial. Świetnie się 

to komponowało z kącikiem dla dzieci. 
Podczas tegorocznej edycji targów hala 
Expo kipiała różnorodnością ofert. LOT KO-
CIEWIE wspólnie z partnerami przybliżała 
zainteresowanym osobom uroki regionu i 
zachęcała do odwiedzenia w sezonie 2018. 
Mieszkańcy Łodzi zainteresowani byli nie 
tylko długimi, wakacyjnymi pobytami 
ukierunkowanymi na wypoczynek, ale 
również krótkimi weekendowymi wypa-
dami, opartymi o zwiedzenie i rekreację na 
dwóch kółkach. 
- Turyści głównie pytali o możliwo-
ści odwiedzenia naszego terenu na 
weekend, na kilka dni – wspomina Marta 
Suchomska ze Starostwa Powiatowego 
w Świeciu. – Interesowali się atrakcjami 
dla dzieci, turystyką aktywną. Wiedzieli 
o Kociewiu sporo, nierzadko bywali już u 
nas. Nie trzeba było specjalnie tłumaczyć i 
nazwy, i położenia. 
Sezon turystyczny dopiero się rozpoczyna, 
a przed Lokalną Organizacją Turystyczną 
KOCIEWIE oraz parterami pojawiają się 
kolejne możliwości prezentowania oferty 
spędzania czasu wolnego na Kociewiu. 
Zaplanowano udział podczas Free Time 
Festiwal w Gdańsku (7-8 kwietnia), tydzień 
później także na Targach Turystyki i Wypo-
czynku LATO w Warszawie.  (LOT)

reGion na tarGach 
turystycznych
Uroki Kociewia 
prezentowano 
podczas targów 
turystycznych 
Na Styku Kultur 
w Łodzi. 

P

fo
t. 

LO
T 

Ko
ci

ew
ie

REKLAMA                                             54/2018/RL



6 | Środa, 21 marca 2018 expressy.pl

gościnnych progach Hotelu Bachus spotkało się ponad 100 
przedsiębiorców z Trójmiasta, Tczewa, Starogardu i okolic, 
gdzie każdy z nich witany był chlebem i solą. Spotkanie to 
umożliwiło wzajemne poznanie w pryzmacie wartości, pasji 
i tradycji oraz ich roli w biznesie. Wielu przedsiębiorców 
twierdzi, że to właśnie wartości odróżniają ich od konkurencji 
i mają wpływ na to, ze klienci chcą korzystać z ich usług, a lu-

dzie z nimi pracować. Dodatkowo wartości zwiększają lojalność pracowni-
ków i zespalają ich z  firmą. Nasuwa się zatem pytanie – jakimi wartościami 
należy kierować się w biznesie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak-
że wśród zgromadzonych przedsiębiorców na pierwsze miejsce wysuwała 
się uczciwość, lojalność i rzetelność w działaniu.
Temat jest ważny i aktualny bardziej, niż kiedykolwiek. Według badań „The 
2016 Deloitte Millennial Survey” najmłodsze pokolenie obecne na rynku 

pracy, w kwestii wyboru kariery opiera się przede wszystkim 
na wartościach osobistych. Uważają, 
że ich przyszły pracodawca musi po-
dzielać ich wartości i nie podjęliby  się 
współpracy, jeśli byłoby inaczej.
Gospodarze mając na uwadze istotę 
i ważność zagadnienia,  będą orga-
nizowali jeszcze w tym  roku kolejne 
spotkania w Kościerzynie i Wejhero-
wie. Na uwagę również zasługuje fakt, 
iż wpływy z biletów wspierają działania 
Fundacji Burego Misia oraz Pomorskie-
go Hospicjum na Dzieci.

Biznes po 
KocieWsKu

W dniu 15 marca, po raz pierwszy 
w Starogardzie Gdańskim, obyła się deba-
ta biznesowa o wartościach, pasji, tradycji 
i biznesie, w formule jaką gospodarze 
Marzena Konieczna i Grzegorz Gosk, 
pielęgnują w trakcie swoich spotkań. 

W

- Cykl malarski „Mater” to 
moja mentalna wędrówka 
do świata, który nie-
uchronnie ginie, a którym 
przesiąknęłam w dzie-
ciństwie – mówi malarka. 
– Bliskie mi warmińskie 
pejzaże i ich mieszkańcy 
przewijają się przez moją 
twórczość od samego 
początku. Pojawiają się 
m.in. w cyklach „Świątki”, 
„Chrystusiki” i „Widok 
z mojego okna”. W moim 
malarskim założeniu „Mat-
ki” wyrażają sobą tajem-
nicę i powagę ludzkiego 
życia. Ich milczące spoj-
rzenie jest wyzwaniem dla 
otaczającego mnie hałasu, 
a ich malowanie sposobem 
na kontemplację ciszy – 
dodaje Renata Zimnicka-
Prabucka.
Wernisaż wystawy zapo-
wiedziano na 23 marca 
2018 roku. Początek o go-
dzinie 18. (GB)

Wystawa z cyklu „Mater”
W Galerii A w Starogardzkim Centrum Kultury od-
będzie się wernisaż malarstwa Renaty Zimnickiej 
– Prabuckiej. Wystawę z malarskiego cyklu „Mater” 
będzie można oglądać do 20 kwietnia br.
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a targi „Meble 
Polska 2018” Feniks 
przygotował 
siedem nowych 
kolekcji. 
- Postawiliśmy 
przede wszystkim 

na funkcjonalność, ergonomię i jakość 
wykonania – wymienia Pan Wicepre-
zes Waldemar Nierzwicki. 
Aż pięć z zaprezentowanych nowości 
uplasowało się niemalże ex aequo na 
pierwszym miejscu w targowym rankin-
gu sprzedaży, są to modele: „Evolution”, 
„Lorenzo”, „Volta”, „Quadro” i „Loft”. 
- To systemy, które pojawiły się w każ-
dym zamówieniu – zdradza Waldemar 
Nierzwicki. 
Feniks produkuje meble ze skóry natu-
ralnej oraz z najlepszych tkanin. Meble 
wypoczynkowe wykonane ze skóry – 
stanowią ok. 70% całej sprzedaży. 
Aktualnie 75% produkcji trafia na 
rynki eksportowe, pozostałe 25% 

sprzedawane jest w Polsce. Producent 
współpracuje z wszystkim krajowy-
mi sieciami oraz z ok. 250 salonami 
meblowymi w całym kraju. 
- Od paru lat sprzedaż bardzo dy-
namicznie się rozwija, z roku na rok 
bijemy kolejne rekordy – przyznaje 
Waldemar Nierzwicki. – W 2017 r. 
odnotowaliśmy ponad 55% wzrost 
sprzedaży, a w pierwszych dwóch 
miesiącach tego roku nasz obrót 
wzrósł o 40%. Z naszych wyliczeń wy-
nika, że plasujemy się już w pierwszej 
piątce producentów mebli na tym 
poziomie cenowym. 
- Do końca tego roku wdrożymy 
w firmie system ERP. Koszt tej inwe-
stycji to ok. 2 mln zł. Nawet bez nie-
go efektywność produkcyjna rosła 
nam ostatnio z roku na rok o około 
30%, zakładamy, że ten system 
pomoże nam ją zwiększyć o kolejne 
25-30% - dodaje. 
(FN)

Feniks 
ponoWnie 
bije reKordy

Targi w Poznaniu były 
dla firmy Feniks naj-
lepsze od trzech lat. 
Wszystkie zaprezento-
wane na jej stoisku no-
wości znalazły uzna-
nie w oczach klientów, 
zostały zamówione 
i już wkrótce zostaną 
włączone do stałej 
oferty producenta.

N

REKLAMA                                             53/2018/RL REKLAMA                                             55/2018/RL
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FotoGaLeriaWizyta u producenta elektronarzędzi
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yjazd zorganizowano 
w styczniu bieżącego 
roku. 
- Dzięki tej wizycie 
mogłem poznać firmę 
od podstaw i zapoznać 
się z asortymentem 
profesjonalnych narzę-

dzi, jak również z organizacją obsługi klienta 
związanej ze sprzedażą i serwisem produ-
kowanych przez firmę FESTOOL wyrobów 
– komentuje Mateusz Kropidłowski, jeden 
z pracowników Steico. - Byłem zadowolony 
z możliwości wypróbowania niektórych na-
rzędzi podczas warsztatów oraz rywalizacji 
podczas zawodów we wkręcaniu wkrętów 
na czas. Wysokiej jakości sprzęt i ogromna 
wiedza pracowników wywołała na mnie 
ogromne wrażenie. Będę bardzo miło 
wspominać wyjazd i z pewnością chciałbym 
posiadać elektronarzędzia firmy FESTOOL. 
Jeszcze raz dziękuje za miły pobyt, poczęstu-
nek oraz zdobytą wiedzę. 
Inni uczestnicy równie pozytywnie ocenia-
ją wizytę w firmie z Sokołowa. 

-Wycieczka mi się podobała. In-
teresujące były narzędzia, a także 
ich serwis – mówi Paweł Płaczek. 
- Byliśmy w hali, gdzie naprawia 
się elektronarzędzia. Najbardziej 
podobało mi się, że mogłem praktycznie 
sprawdzić urządzenia w działaniu. Świetny 
był też konkurs z nagrodami. 
- Podczas wyjazdu mogliśmy zobaczyć 
nowe technologie zastosowane w ma-
szynach do obróbki drewna. Poznaliśmy 
wszystkie nowinki techniczne firmy 
Festool. Podsumowując, cały wyjazd był 
bardzo ciekawy i pouczający, skłaniają-
cy do zainteresowania się produktami 
firmy – dodaje Paweł Mecheliński. Firma 
FESTOOL jest jednym z głównych pro-
ducentów narzędzi do obróbki drewna 
stosowanych zarówno w meblarstwie, 
jak i w budownictwie drewnianym. 
Jest także partnerem Akademii STEICO, 
w której prowadzone są szkolenia jak 
budować w systemie drewnianym z uży-
ciem materiałów STEICO. 
(ST)

Wizyta 
u producenta 
eLeKtronarzędzi
Młodociani pra-
cownicy STEICO 
Sp. z o.o. wraz 
z instruktora-
mi odwiedzili 
firmę Festool 
Polska Sp. z o.o. 
w Sokołowie, 
producenta 
elektronarzędzi. 

W

Celem konkursu jest promo-
cja dobrych praktyk w zakresie 
współpracy szkół zawodowych 
z pracodawcami. Ośrodek Roz-
woju Edukacji w Warszawie 
nagradza nowoczesne szko-
ły zawodowe, które potrafią 
przygotować swoich uczniów 
do mobilności i elastycznego 
funkcjonowania w dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy. 
Konkurs nagradza także roz-
wiązania, gdzie szkoła i zakład 
pracy stają się uzupełniającymi 
się nawzajem miejscami zdoby-
wania wiedzy. 

STEICO 
na 1 miejscu 
Firma STEICO wspól-
nie z Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Czarnkowie zajęła 
I miejsce w V edycji ogól-
nopolskiego konkursu 
zawodowego „Szkoła 
dla pracodawców. Pra-
codawcy dla szkoły” 
organizowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edu-
kacji w Warszawie.

steiCo na tarGach 
budoWLanych

JAK cO ROKu fIRMA STEIcO ZApREZENTOwAłA SwóJ ASORTyMENT pRODuKTów I ROZwIąZAń TEchNIcZNych SwO-
Ich pARTNERów bIZNESOwych pODcZAS TARGów buDOwLANych buDMA ROZSZERZAJąc SwOJE pORTfOLIO wySTA-
wIENNIcZO-KONfERENcyJNE O pREZENTAcJę wSpółpRAcy ZE STOwARZySZENIEM cENTRuM DREwNA w cZARNEJ 
wODZIE. RówNIEż JAK cO ROKu DO GRupy ODwIEDZAJących TARGI DOłącZyLI ucZNIOwIE Z cZARNEJ wODy wyKO-
RZySTuJąc OKAZJę DO ZAZNAJOMIENIA SIę Z wSZELKIMI NOwOścIAMI TARGów w cZASIE cAłODZIENNEJ wycIEcZKI.
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o udziału w akcji zgłosiło się ponad 60 
pań, zaś do współpracy zaproszono 5 
z nich. 
Wybrane przez jury panie przeszły 
badania laboratoryjne, spotkały się 
z dietetykiem oraz stylistką, a także 
szlifowały formę podczas zajęć sporto-

wych. Wcześniej jednak  uzupełniły swoją garderobę 
o stosowny strój sportowy.  Zakończeniem metamor-
foz była zmiana fryzur. Panie przeżyły przygodę, ale 
też dowiedziały się wiele o sobie i nabrały pewności 
siebie – i o to tak naprawdę chodziło organizatorom 
akcji, czyli Starostwu Powiatowemu, Kociewskiemu 
Centrum Zdrowia oraz Galerii Neptun.
- W ubiegłym roku zdecydowałam się na poważny 

krok i w rezultacie schudłam 40 kilogramów. Zgło-
szenie do projektu „Piękna i Zdrowa - Metamorfoza” 
traktuję jako zwieńczenie tego trudu, taką wisienkę na 
torcie - przyznaje Mirela Murawska.
Kolejna z finalistek - Magdalena Tkaczyk - chciała 
przede wszystkim lepiej poznać swoje mocne strony, 
a także zacząć prowadzić zdrowy styl życia. - Stwier-
dziłam, że najwyższa pora zrobić coś dla siebie, za-
dbać o swoje zdrowie - podkreśla Magdalena Tkaczyk.
Organizatorzy podkreślają, że akcja, oprócz zmiany 
stylu ubierania czy fryzury miała również na celu 
zwrócenie uwagi kobiet na to, jak ważne jest dbanie 
o własne zdrowie oraz jak istotne jest dobre samopo-
czucie. Podczas badań laboratoryjnych przeprowadzo-
nych w szpitalu okazało się, wyniki niektórych Pań nie 
mieszczą się w granicach normy i konieczne jest aby 
pogłębiły diagnostykę, wykonały dodatkowe badania 
i zgłosiły się do lekarza. 
(SP)

Finał akcji 
„pięKna i zdroWa 
– metamorFoza”
5 Pań przeszło metamorfozę w ramach 
akcji „Piękna i Zdrowa – Metamorfoza”.
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Przez ponad dwie godziny hala 
widowiskowo-sportowa w Zblewie tętniła radosną, 

cygańską muzyką i świetną zabawą! Na scenie można 
było zobaczyć i usłyszeć czardasze, ballady, romanse 
oraz pieśni o miłości, zgodzie, przemijaniu i odwiecz-
nej tęsknocie Romów za wędrówką i wolnością. 
W trakcie największych przebojów cygańskiej muzyki 
publiczność śpiewała wraz z artystami, pojawiła się 
takze muzyczna niespodzianka „Oczy zielone”, czyli 
hit Zenka Martyniuka. 
Gospodarzem spotkania i inicjatorem koncertu był 
wójt gminy Zblewo Artur Herold. I to właśnie on, 

wraz z sekretarzem gminy Danielem Szpręgą, przy 
skocznym akompaniamencie cygańskiej orkiestry 
odśpiewał Paniom tradycyjne „Sto lat”. A po koncer-
cie Panowie obdarowali wszystkie Panie pięknymi 
tulipanami. 
Koncerty z okazji Dnia Kobiet to już w Zblewie mała 
tradycja. W ubiegłych latach dla mieszkanek Zblewa 
wystąpili m.in. Anna i Romuald Spychalscy, Gminna 
Orkiestra Dęta OSP w Pinczynie czy Przemek Radzi-
szewski, którego koncert był pierwszym, zorganizo-
wanym w nowej hali widowiskowo-sportowej. 
(ZB)

W konkursie, który na 
początku marca zorga-
nizowano w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 67 
uczestniczyło 21 uczniów 
pomorskich szkół pod-
stawowych. Konkurs był 
adresowany do uczniów 
klas 7 oraz II i III klas gim-
nazjalnych.
Uczestników oceniało 
niezależne jury w składzie: 

Iwona Mokwa-Tarnowska, starszy wykładowca w Cen-
trum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej,  Katarzy-
na Rukat, reprezentująca Gdański Teatr Szekspirowski 
orazPiotr Dziewanowski, biegle władający językiem 
angielskim, pracownik Narodowego Muzeum Morskie-
go w Gdańsku, artysta malarz, szkicownik.
Celem konkursu była prezentacja umiejętności języko-
wych, recytatorskich i aktorskich uczniów uczących się 
języka angielskiego. Dzięki przygotowaniom uczestni-
cy mogli nie tylko rozwijać swoje zdolności językowe, 
ale również kształtować umiejętność autoprezentacji 
i wystąpień publicznych. Jury oceniając wykonawców, 
brało pod uwagę poprawną dykcję, umiejętności ak-
torskie, a przede wszystkim prawidłową wymowę oraz 
akcent. W tym roku szkołę z Zblewa  reprezentowały 
dwie uczennice klasy III a: Kornelia Marchlewska oraz 
Wiktoria Kłos, która otrzymała wyróżnienie za swoją 
interpretację bajki „The Spider and the Fly” autorstwa 
Mary Howitt. (AM)

Wyróżnienie 
na konkursie 
recytatorskim

Wiktoria Kłos, 
uczennica SP 
w Zblewie otrzymała 
wyróżnienie podczas 
Jubileuszowgo X Wo-
jewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego 
w Języku Angielskim.

Cygańska 
muzyka na 
Dzień Kobiet

Prawie 800 Pań bawiło 
się na koncercie Don Va-
syla i Gwiazd Cygańskiej 
Pieśni w Zblewie. Wyda-
rzenie zorganizowano 
z okazji Dnia Kobiet.
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yniki badań zostały 
przedstawione 
na seminarium 
w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Pomorskiego. 
Uczestniczyli 

w nim samorządowcy, przedstawiciele 
administracji rządowej, organizacji 
pracodawców, związków zawodowych, 
instytucji szkoleniowych, agencji za-
trudnienia i akademickich biur karier.

ChCą Tu żyć I PrACOwAć

Obywatele Ukrainy coraz częściej 
wybierają Pomorze jako miejsce życia 
i pracy. Z analizy ponad 4 tys. wywia-
dów wynika, że za pracą przyjeżdża 
więcej mężczyzn niż kobiet (56 vs. 44 
proc.) i są to osoby młode (między 25. 
a 34. rokiem życia). Doceniają region za 
atrakcyjność i dużą liczbę ofert, obec-
ność mniejszości ukraińskiej, a także 
szanse podwyższenia kwalifikacji 
i podobieństwo kulturowe. Aż 92 proc. 
z nich chce się integrować, a ponad 
połowa zostać tu na stałe. Uzależniają 

to w dużej mierze od tego, czy otrzy-
mają pozwolenie na pobyt. W tej chwili 
przeważają Ukraińcy, którzy mieszkają 
na Pomorzu powyżej 2 lat.

uKrAIńCy nA POmOrZu

Także pomorscy przedsiębiorcy chętnie 
zatrudniają obcokrajowców. Świadczy 
o tym zwiększająca się z roku na rok 
liczba oświadczeń o zamiarze powie-
rzenia wykonywania pracy przez oby-
wateli Ukrainy. W 2014 roku było to 5,8 
tys. wniosków, a w 2017 roku aż 120,2 
tys. (czyli ponad 10 tys. oświadczeń 
miesięcznie). 
– Ukraińcy są cenną siłą na rynku pracy 
naszego regionu – wyjaśnił Mieczysław 
Struk, marszałek województwa po-
morskiego. – Rozmawiamy z lokalnymi 
samorządowcami na temat kondycji 
firm. Od pewnego czasu przewija się 
problem zatrudnienia cudzoziemców, 
bez których wiele firm może mieć 
problem z kontynuowaniem działalno-
ści i rozwoju. Na przykład w Kwidzynie 
pracuje ponad 800 ukraińskich obywa-
teli, a największy eksporter żywotności 
w Polsce, firma Mar-Pol z Słupska, 

zatrudnia ponad 4000 cudzoziemców. 
Bez ich pracy nie byłaby w stanie 
dziennie wysłać 20 tirów towarów 
w świat.

CZy PrZeDSIębIOrCy 
nADAl bęDą ZATruDnIAć?

Pomorski rynek pracy jest cały czas 
otwarty, mimo że ponad połowa 
przedsiębiorców nie przewiduje zwięk-
szenia zatrudnienia w swojej firmie. 
O nowych pracowników będzie starało 
się 15 proc. pracodawców, a około 30 
proc. nie ma jeszcze sprecyzowanych 
planów zatrudnienia. Na taką sytuację 
wpływ mają m.in. zbyt wysokie koszty 
zatrudnienia, zastoje finansowe firm, 
ale też trudności ze znalezieniem od-
powiedniej kadry na rynku. Część firm 
wykazuje pewne problemy w rekrutacji 
nowych pracowników, wśród których 
wymieniają m.in. zbyt wysokie oczeki-
wania finansowe kandydatów, za małe 
doświadczenie i zbyt małą elastyczność 
w podejmowaniu zadań oraz nieodpo-
wiednie kompetencje.
(AW)

ryneK pracy 
pod kontrolą

Ukraińcy chętnie przyjeżdżają na Pomorze, 
ale większość przedsiębiorców nie zamierza 
zwiększać zatrudnienia. Pomorski rynek pracy 
zbadał Wojewódzki Urząd Pracy.

W

Najmłodszy uczestnik imprezy urodził 
się w 2011 roku, a najstarszy miał 83 lata. 
Tegoroczny zlot okazał się rekordowy, bo 
wzięło w nim udział około ośmiuset osób. 
Dla jednych była to pierwsza zimowa ką-
piel w Bałtyku, a dla innych jedna z wielu. 
Lepsze samopoczucie 
- Morsuje już od czterech sezonów i na 
pewno będę robiła to nadal – zapewnia 
Barbara Rutkowska, jedna z uczestniczek 
marcowego zlotu. - Kąpiel w zimnej wodzie 
pobudza i przyczynia się do zwiększenia 
produkcji endorfin, czyli tzw. hormonów 
szczęścia. To sprawia, że człowiek lepiej się 
czuje i ma więcej energii.
Pani Agnieszka zapewnia, że morsowa-
nie przyczynia się nie tylko do poprawy 
samopoczucia, ale i zdrowia oraz kondy-
cji. - Morsy rzadziej chorują i lepiej znoszą 

zimno – zapewnia miłośniczka lodowatych 
kąpieli. - Dla mnie nawet kilkunastostop-
niowe mrozy nie są straszne.  
Okazja do promocji
Morsowanie w Helu poprzedziła parada 
ulicami miasta i wspólna rozgrzewka. Po 
kąpieli w zimnym Bałtyku uczestniczy spo-
tkania mogli liczyć na ciepły posiłek i słodki 
poczęstunek. Za organizację przedsięwzię-
cia odpowiadali członkowie grupy Helskie 
Morsy Cold Water. 
Zlot organizujemy po to, aby integrować 
morsów z różnych części kraju – zapewnia 
Urszula Piktel z Helskich Morsów Cold 
Water. - Dodatkowo to okazja do pro-
mocji naszej miejscowości. Mieszkamy 
w bardzo unikatowym i pięknym mieście, 
co często podkreślamy. 
(AW)

Udany Zlot Morsów
Zimno im nie straszne. 
Miłośnicy zimowych ką-
pieli ze Zblewa przybyli 
na sam kraniec Polski, 
aby wziąć udział w IV 
Zlocie Morsów w Helu. 
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Starogardzkie spotkanie konsultacyjne dotyczyło projektu „Opracowanie doku-
mentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na pozostałych liniach kolejowych 
należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto 
i liniach stycznych oraz chojnickim węźle kolejowym”. W wydarzenie wzięli udział 
także samorządowcy z Czarnej Wody – Łukasz Łangowski, zastępca burmistrza 
i Sebastian Schmidt, Przewodniczący Rady Gminy, którzy  kolejny podnieśli 
sprawę ujęcia w projekcie przeniesienia peronów  w Czarnej Wodzie do centrum 
miasta (okolice przejazdu kolejowego na ul. Mickiewicza).
Dyrektor Jerzy Majder reprezentujący spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe potwier-
dził, że zmiana lokalizacji peronów w Czarnej Wodzie zostanie uwzględniona 
w dokumentacji. (CW)

Konsultacje  modernizacji 
linii kolejowej 
W Starogardzie Gdań-
skim miały miejsce kon-
sultacje projektu mo-
dernizacji linii kolejowej 
203 na trasie Chojnice 
-Tczew. W ramach spo-
tkania poruszono także 
temat zmian w Czarnej 
Wodzie.
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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Okazja do spotkania była bardzo 
miła, bo Koło zdobyło niedawno 
pierwsze miejsce w I Pomorskim 
Przeglądzie Teatralnym „Historie Bo-
haterów Niezłomnych”. Wraz z grupą 
młodych aktorów przyjechała pani 
dyrektor szkoły w Pogódkach – Józefa 
Marchewicz oraz opiekunka Koła – 
Aleksandra Turek. 
Gmina docenia sukces Koła, jak i całej 
placówki w Pogódkach.  
- Jesteście fantastyczni, jestem waszym 
wielkim fanem – powiedział burmistrz 
Skarszew Jacek Pauli. - Robicie to 
maksymalnie profesjonalnie, co jest 
wynikiem prowadzenia Koła przez 
panią Olę, ale także rezultatem pasji, 
z jaką angażujecie się w tę pracę. To 
nie jest tylko kreacja samego siebie, ale 
także docieranie do emocji drugiego 
człowieka. Te zdolności pomagają w ży-
ciu, możecie dzięki temu daleko zajść. 

Liczące 15 uczniów Koło istnieje od 
około 6 lat. - Jestem bardzo dumna 
z naszej grupy, dziękuję wszystkim 
za cierpliwość, za zaangażowanie 
– mówiła pani Aleksandra Turek. - 
Zazwyczaj nasz spotkania zaczynają 
się już na 2-3 miesiące przed wystę-
pem. Spotykamy się razem, odbywa 
się burza mózgów, a tydzień przed 
występem mamy próby już codzien-
nie, także w soboty. To, co się dzieje za 
kulisami i przed występem, pokazuje 
jak bardzo się cieszymy z tego, co 
robimy. 
- To grupa, która jest fantastycznie 
zżyta ze sobą, opowiada o swoich 
emocjach, o tym jak zagrali, co się 
udało lub nie udało. Spotykają się nie 
tylko w szkole, ale także po lekcjach, 
w swoich domach – dodała dyrektor 
szkoły Józefa Marchewicz. 
Gmina Skarszewy przygotowała poda-

runki 
dla Koła. Wręczyli 
je burmistrz i jego zastępca Marcin 
Byczkowski, ponadto gratulacje 
składała dyrektor GOOSiP– Izabela 
Wołoszyk. Dyrektor GOKiBP – Mirosła-
wa Moller i sołtys Jaroszew – Lucyna 
Peichert, także gratulowały sukcesów 
i wręczyły podarunki pani Aleksandrze 
Turek. W sympatycznym wydarze-
niu uczestniczyli również sekretarz 
Gminy Andrzej Janikowski, naczelnicy 
poszczególnych Wydziałów UM oraz 
dyrektor GOSiR – Adam Sobiecki. 
(SK)

Gmina 
doceniła 
suKces Koła

Młodzi aktorzy 
z Koła Teatral-
nego ze Szkoły 
Podstawowej 
w Pogódkach 
gościli w skar-
szewskim Urzę-
dzie Miejskim. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPrZeDAm

SPrZeDAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
krzywa, wejherowo, tel. 513-005-898  

SPrZeDAm nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

wynAJmę

POSZuKuJę wynAJąć

JeSTem zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. rejtana / osiedle chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

STArSZy, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

KuPIę

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA

SPrZeDAm

EDUKACJA

leKCJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 

zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrZeDAm komputer, dysk 120 Gb, kla-
wiatura Vobis, monitor Lcd TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

uSługI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOwAnIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PrOfeSJOnAlnA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTłOwnIe, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

CZy ktoś szuka fajnej 49-latki na stałe? 
Tel. 884 731 241

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

RÓŻNE

SPrZeDAm grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

SIAnOKISZOnKA, 120 x 120, dobra, 70, 
rotacyjna, 1750 zł, częstkowo, tel. 510 751 
837

SPrZeDAm wersalkę w brązie na gwaran-
cji, 200 x 120,  po rozłożeniu, cena 580 zł, 
tel. 510 501 955

DrewnO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy, transport, 
tel. 506 250 477

OGŁOSZENIA nadaj drobne ogłoszenie SmSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty 
czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
SZuKASZ PrACOwnIKA?
napisz ogłoszenie!

masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

ZAADOPTuJ

OTOZ AnImAlS 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w dąbrówce k. wejherowa
dąbrówka młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POmóż nAm POmAgAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, 

przekaż 1% podatku
 (krajowy rejestr Sądowy: 

KRS 0000069730 
w celu szczegółowym 
„Schronisko w dąbrówce 
k. wejherowa”)

wAżne TelefOny

Tequila
szuka prawdziwej miłości 
… bez ciężkiego łańcucha, 
bez uczucia głodu, strachu 
i zimna.

Saxo
trafił do schroniska oToz 
animals w dąbrówce koło 
wejherowa dnia 02 marca 
2018 roku.

Zira
ile może znieść psie serce ? 
wspaniała duża i silna sunia 
znów prosi o uwagę i miłość.

Karbon
karbon niestety wrócił 
z adopcji. Przez długi czas 
był wiernym przyjacielem 
rodziny.

Magnat
Piękny, młody i bardzo 
radosny psiak czeka na 
nowy dom.

Policja 997 
Straż miejska 986 
Straż Pożarna 998 
alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie ratunkowe 999 
Pogotowie weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

SKuPuJemy 
STAre mIlITArIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl
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SIAnO, słoma w balotach 120 x 150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

SPrZeDAm kuchenkę mikrofalową, 80 zł, 
tel. 695 230 080, Gościcino

SPrZeDAm mydła włoskie nesti dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

SPrZeDAm materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 w, nowa, 
tel. 502 647 767

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, wejherowa, tel. 693 
737 381

SPrZeDAm szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024
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Koszykarze ze Starogardu 
wciąż nie mogą złapać odpo-
wiedniego rytmu i zaliczyć 
serii meczów ze zwycięstwem. 
Podopieczni Miliji Bogicevica 
zaliczyli na początku marca 
bardzo nieudane spotka-
nie – u siebie przegrali 68:76 
z AZS-em Koszalin. Kociewskie 
Diabły szybko zmazały plamę 
– wygrały w Krośnie z Miastem 
Szkła 78:71.
Po raz kolejny w tym roku 
Polpharmie nie udało się utrzy-
mać passy i wygrać drugiego 
meczu z rzędu – w Zgorzelcu 
lepszy okazał Turów, który 
dzięki świetnej grze w trzeciej 
i czwartej kwarcie pokonał 
zespół ze Starogardu 88:76.

Ostatnia porażka o kolejny 
krok oddaliła Polpharmę od 
gry w play-offach – zespół 
spadł na 11. miejsce w ligo-
wej tabeli. Przed Kociewski-
mi Diabłami mecz z Legią 
Warszawa u siebie. Stołeczny 
zespół wygrał tylko 2 mecze 
z 25 rozegranych spotkań, ale 
mimo to nie można legioni-
stów lekceważyć, tym bardziej 
że mają oni w składzie naj-
skuteczniejszego zawodnika 
w lidze. Anthony Beane w tym 
sezonie rzucał średnio 22.4 
punktu na mecz i z pewnością 
ważne będzie, aby upilnować 
Amerykanina. Początek meczu 
Polpharma-Legia w niedzielę 
o 18:00. KG

ósemKa 
ucieKa

Polpharma w dalszym ciągu znajduje 
się z dolnej części tabeli, jednak 
rywalizacja w sezonie zasadniczym 
w potrwa niemal do końca kwietnia.

Runda wiosenna miała się 
rozpocząć już tydzień wcze-
śniej, jednak trzecioligowcom 
szyki pokrzyżowała pogoda. Z 
zaplanowanej na 10/11 marca 

kolejki odbyły się tylko trzy spotkania. 
Mecz Górnik Konin – KP Starogard odbę-
dzie się ostatecznie 18 kwietnia.

Seria meczów, która była zaplanowana 
na miniony weekend doszła do skutku. 
Biało-zielono-biali zmierzyli się w Sta-
rogardzie z innym zespołem z dolnej 
części tabeli, Wdą Świecie. Jeszcze do 
przerwy na tablicy wyników widniał 
wynik bezbramkowy. Po zmianie stron 
prawdziwy popis dał Dawid Retlewski 
– strzelił bramki w 55, 65 i 86 minucie, 
zaliczając klasyczny hat-trick (strzelony 
w trakcie jednej połowie), pierwszy w 
historii starogardzkiej drużyny. Wda 
odpowiedziała jednym golem, ale trzy 
ciosy jaki zadał Retlewski dały zwycię-
stwo biało-zielono-biali.

KPS dzięki wygranej awansował na 13. 
miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową 
ma 5 punktów przewagi. W sobotę zagra 
na wyjeździe z Centrą Ostrów Wielko-
polski.

Udane rozpoczęcie wiosny
KP Starogard rundę rewanżową 
rozpoczął od zwycięstwa nad 
Wdą Świecie. Ten mecz był po-
pisem Dawida Retlewskiego.
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