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Wszyscy, którzy będą chcieli przyłączyć się do 
akcji i uczestniczyć w Pierwszym Kociewskim 
Pikniku dla Hospicjum, spotkają się o godz. 
13.40, 26 kwietnia na parkingu przy Parafii pw. 
NMP Matki Kościoła na ul. Bohaterów Getta. 
Stamtąd barwnym korowodem przejdą do Cen-
trum rehabilitacyjnego w Nowej Wsi Rzecznej, 
gdzie odbędą się głównie atrakcje.

Pierwszy Kociewski Piknik rozpocznie się o godz. 
14.15. W programie oprócz rozstrzygnięcia kon-
kursów plastycznych i rękodzielniczych i wysta-
wy nagrodzonych prac, przewidziana jest pre-
zentacja ambasadorów hospicjum, wyznacze-
nie fundamentów hospicjum i tworzenie kapsuły 
czasu. Piknik zakończy się ok. godz. 16.30.

Zapraszamy 
na I Piknik 
Kociewski dla 
Hospicjum

Prace rozpoczęto od ulicy Świerkowej. To ulica, która jest jedną z najważniejszych dróg 
dojazdowych gdyż łączy bezpośrednio Osiedle Leśne z drogą wojewódzką numer 214. Na 
czas prowadzenia robót wystąpiła konieczność zmiany organizacji ruchu poprzez wyzna-
czenie objazdów. Wszystkie objazdy zostały dokładnie i czytelnie oznakowane. 
Droga otrzyma odwodnienie oraz nowe oświetlenie uliczne ze źródłami światła typu LED 
i dodatkowymi oprawami doświetlającymi przejścia dla pieszych. W ramach zadania prze-
budowane zostanie również skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214 co znacznie popra-
wi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

Przebudowa 
ulic w Skórczu

W kwietnia ruszyły roboty drogowe związa-
ne z przebudową ulic Długiej i Świerkowej 
na Osiedlu Leśnym w Skórczu. Pilotujemy tę 
ważną dla mieszkańców miasta inwestycję.

Pani Agnieszka urodziła się w 1918 roku 
w Pelplinie. Całe życie spędziła jednak 
w Starogardzie Gdańskim. Do naszego 
miasta jest bardzo przywiązana i nie wy-
obraża sobie życia nigdzie indziej. Docze-
kała się 2 dzieci, 4 wnuków, 9 prawnuków 
i 7 praprawnuków. 
Teraz najbardziej pomaga jej syn. – Nie 
mieszkam z mamą, ale codziennie ją od-
wiedzam. Chodzimy na spacery i dużo 
rozmawiamy. Co tydzień w niedzielę 
mama jest w kościele. Chodzi do św. Ka-
tarzyny. Ostatnio z okazji jej 100. urodzin 
specjalnie dla niej odprawiona została 

msza św. – mówił syn jubilatki Jerzy Ulatowski.
Wolontariusze przywieźli m. in. tort urodzinowy i balony, które bar-
dzo spodobały się jubilatce. Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 podarowały kosz kwiatów, a jedna z uczennic wyrecytowała wiersz 
w gwarze kociewskiej.      

PANi AgNiESzcE życzyMy KOLEJNych 100 LAT!

100 lat Pani agnieszki
20 kwietnia Agnieszka Elas mogła skoń-
czyła 100 lat. Z tej okazji wolontariusze 
zorganizowali jej przyjęcie urodzinowe.
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JAK dłUgO iSTNiEJE SzKOłA?
- Szkoła istnieje od 2006 r. Powstała z inicjatywy trzech osób - 
Izy Krzemińskiej, Wandy Kostrzeby i Wojciecha Ladermanna - 
które postanowiły właśnie w Starogardzie otworzyć katolic-
ką szkołę podstawową. Udali się więc z zapytaniem do bpa 
Jana Szlagi, żeby uzyskać zgodę na utworzenie szkoły. Bi-
skup nie widział przeciwwskazań i pomysł udało się zreali-
zować. 

W JAKich ASPEKTAch SzKOłA JEST POdOBNA dO 
POzOSTAłych PLAcóWEK EdUKAcyJNych W STA-
ROgARdziE?

- Nasza szkoła jest inna niż wszystkie, ale jednocześnie jest 
podobna do pozostałych szkół. Jest jak każda inna, jeśli chodzi 
o zasady funkcjonowania. Jest publiczna, jak wszystkie szkoły 
w Starogardzie. Na tych samych zasadach pracujemy i działamy.

czyM zATEM SzKOłA WyRóżNiA SiĘ NA TLE iNNych?
- Przede wszystkim podejściem do rodzica i ucznia. Inaczej podchodzimy do 

rozwiązywania problemów. Nasza szkoła musi być na tyle przyciągająca, żeby rodzic za-
decydował się, aby jego dziecko do nas uczęszczało. Dla niektórych rodziców ważne są 
wartości chrześcijańskie, jakie są u nas propagowane, dla innych ważne są małe liczeb-
nie klasy. Ponadto my nie podlegamy rejonizacji, więc klasy u nas nie są przepełnione. 

iLE PRzEciĘTNiE WyNOSi LiczEBNOść KLAS?
- Liczebność klas u nas wynosi średnio 15 osób. Rzadko zdarzają się kla-

sy powyżej 20 osób. 

JAK WygLĄdA PROcES REKRUTAcJi?
- Rekrutacja jest podobna do takiej, jaka jest w każdej szkole publicz-

nej, z tym że u nas nie obowiązuje termin składania podań. Do naszej 
szkoły można zapisać się w dowolnym momencie. W przeciwieństwie 
do innych placówek katolickich nie pobieramy czesnego za naukę.

W JAKich PROgRAMAch EdUKAcyJNych UczESTNiczy 
SzKOłA?

- Staramy się być pierwsi, jeśli chodzi o nowoczesne projekty edukacyjne. 

Mamy różne programy, których nie znajdzie się w innych szkołach w promie-
niu 50 km. To programy takie jak Super Koderzy czy Megamisja.

JAKiE SĄ PLANy dOT. ROzWOJU SzKOły?
- Ciągły rozwój. Złożyliśmy wniosek do ministerstwa, chcemy wybudować siłownię ze-
wnętrzną i dodatkowy plac zabaw. Mam nadzieję, że zrealizujemy jeszcze kilka innych 
projektów.

Z Jackiem Łepkiem, dyrektorem Zespołu Szkół Chrze-
ścijańskich w Starogardzie Gdańskim, o historii i dzia-
łalności placówki, rozmawia Łukasz Wachowski. 

Staramy się być
pierwsi

Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Eu-
ropie i drugą na świecie, po konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych. Regulowała zasady funk-
cjonowania władz państwowych oraz prawa 
i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów. 3 maja 1791 roku Sejm Cztero-
letni uchwalił ustawę rządową, zwaną później 
Konstytucją 3 Maja. Dokument stał się sym-
bolem tradycji niepodległościowych państwa 
polskiego.
Uroczystości z okazji 227.rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się przy Po-
mniku Niepodległości na ulicy Paderewskiego. 
Punktualnie o godz. 10:20 nastąpi wciągnięcie 
na maszt flagi państwowej.

O godz. 10:40 uczestnicy wspólnie przema-
szerują do Kościoła p.w. św. Wojciecha, gdzie 
o godz. 11:00 odprawiona zostanie msza świę-
ta w intencji Miasta i Ojczyzny.
O godzinie 13:00 spotykamy się w Strzelnicy 
Bractwa Kurkowego przy ul. Mickiewicza. Na 
wspólnym majowym pikniku będziemy się ba-
wić do godz. 17:00.
Wreszcie wieczorem o godz. 19.00 na placu 
przy Muzeum Ziemi Kociewskiej Teatr „Kuź-
nia Bracka” rozpocznie widowisko słowno-
muzyczne pod nazwą „Śpiewająca Majówka – 
Lekcja śpiewania nr 12”.
Zapraszamy na utoczystości.

Święto Konstytucji 
3 Maja w starogardzie

Uroczyste ob-
chody z okazji 
uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja 
rozpoczną się 
o godz. 10:15 na 
ulicy Paderew-
skiego. Z tej oka-
zji Teatr „Kuź-
nia Bracka” przy-
gotuje widowisko 
poetycko-mu-
zyczne. Nie za-
braknie również 
innych atrakcji 
podczas pikniku 
majowego.

Każdego roku miesz-
kańcy Starogardu 
Gdańskiego zbiera-
ją się w tym miejscu 
dlatego, że pamiętają 
o zbrodni katyńskiej 
i jej ofiarach. Nie za-
pomnieli o niej na-
wet w czasie, kiedy 
wspominanie jej było 
zakazane, a praw-
da zatajana. Między 
innymi o tym mówił 
Wojciech Mokwa ze 
starogardzkiego huf-

ca ZHP w przemówieniu, które rozpoczęło uroczy-
stości. Modlitwę za ofiary odmówił ks. Dziekan Józef 
Pick. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod zbio-
rową mogiłą starogardzian – ofiar II wojny światowej. 
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stan-
kowiak i Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czy-
żewski złożyli wiązanki kwiatów również na grobach 
płk Józefa Trepto oraz płk Tadeusza Łękawskiego. 
Oprawę muzyczną obchodów zapewnili artyści z Te-
atru Kuźnia Bracka.

Mieszkańcy 
oddali hołd
13 kwietnia na cmentarzu przy ul. 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
mieszkańcy Starogardu oddali hołd 
ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
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Zebrano łącznie ponad 1000 worków, czyli ponad 1 
tonę odpadów. Były to w 90 procentach pozostało-
ści po spływach kajakowych, ale i po pseudo wędka-
rzach. Nie zabrakło też sporych gabarytów znalezisk 
tj. telewizor, różnego rodzaju garnków, dużej ilości 
opon. Po całej akcji, która trwała ok.7 godzin, organi-
zatorzy przygotowali na zakończenie ognisko .
Oby następnym razem tych śmieci było mniej. Ale do 
tego jest potrzebna zmiana mentalności społeczeństwa.
Dbajmy o nasze otoczenie jak o własne podwórko, 
bo to co nas otacza jest wizytówką Nas samych!

sprzątanie wdy
W gminie Czarna Woda  zorganizo-
wano akcję sprzątania koryta i brze-
gów rzeki Wdy. Do kajakarzy dołą-
czyła młodzież ze szkoły podstawo-
wej i gimnazjum.

Przez cały tydzień od 16 do 20 
kwietnia mieszkańcy Starogar-
du sadzili drzewa na trawnikach 
przy ulicach, skwerach, parkin-
gach i polanach. Byli wśród nich: 
przedszkolaki z Bajkowego Dom-
ku, Tęcza Malowane, Akademii 
Pluszowego Misia i Modraczka, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz pod-
opieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy MOPS, a także 
seniorzy z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, harcerze, Stowarzysze-
nie Kobiety Kwiaty Kociewia, Sta-
rogardzie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuki oraz właściciele Kluboka-
wiarni Szafa. Do akcji „1000 drzew 
na 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości” włączyło 
się też wielu mieszkańców Sta-
rogardu. Pod czujnym okiem pra-

cowników MZK całymi rodzina-
mi sadzili swoje drzewa. Dużo ra-
dości sprawiło im nazywanie ich. 
Na specjalnych tabliczkach pisa-
li wybrane imię rośliny i datę jej 
zasadzenia. Potem wspólnie wie-
szali przygotowane wizytówki na 
zasadzonych drzewach. Niektó-
rzy nazywali je swoim imieniem, 
inni nadawali im imię przedszkola 
lub stowarzyszenia, a jeszcze inni 
wymyślali specjalne nazwy. Towa-
rzyszył temu entuzjazm i radość. 
Wielu z nich podkreślało znacze-
nie akcji dla środowiska i poprawy 
jakości powietrza.
 Akcję przygotowali i przeprowa-
dzili pracownicy Miejskiego Za-
kładu Komunikacji. Należą się im 
wielkie podziękowania. Przez cały 
tydzień wiercili w ziemi otwory, 
sadzili drzewa i pomagali innym 
przy sadzeniu.

500 drzew dla niepodległej
Mieszkańcy Starogardu 
Gdańskiego mieli oka-
zję włączyć się do ak-
cji „1000 drzew na 100-
lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości”. 
W przedsięwzięciu udział 
wzięły min instytu-
cje takie jak przedszko-
la, szkoły, harcerze oraz 
stowarzyszenia. Staro-
gardzianie posadzili 500 
drzew w swoim mieście. 
Kolejne pół tysiąca  trafi 
do ziemi jesienią.

REKLAMA                                                              102/2018/DB25 kwietnia w Starogardzkim Klu-
bie Biznesu miało miejsce spo-
tkanie dot. ochrony środowiska 
w naszym mieście. Głównym te-
matem debaty był stan zanie-
czyszczenia powietrza na terenie 
Starogardu. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska przed-
stawił swoje spostrzeżenia po au-
dycie. Dane są alarmujące. Miesz-
kańcy muszą podjąć działania, 
dzięki którym nie będzie zagrożo-
ne ich zdrowie. 

Chcesz dowiedzieć 
się więcej? Zajrzyj na naszą 
witrynę: gst24.pl

Alarmujący 
stan powietrza
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Pożyczki dla mikro i małych firm 
z województwa pomorskiego

Skontaktuj się z naszymi pośrednikami

MAłA POżyczKA:

Na rozwój firmy/ do 250 tysięcy złotych/ 
łączna pula środków: 30 milionów złotych  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.•	
Towarzystwo Rozwoju Powiśla •	
Polska Fundacja Przedsiębiorczości •	
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.•	

POżyczKA TURySTyczNA:

Na wsparcie branży usługowej czasu wolnego/ 
do 750 tysięcy złotych/ łączna pula środków:  
55 milionów złotych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. •	
Wielkopolska Agencja Rozwoju   •	
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

OGŁOSZENIE                                                                                      71/2018/RL

REKLAMA                                   84/2018/RL
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Tancerze wystartowali w różnych kategoriach wiekowych. 
Ich wyniki prezentują się następująco:
W kategorii Hip Hop Solo 8-11 lat udział wzięła nasza naj-
młodsza reprezentantka 9-letnia Alina Wódkowska, która 
dzielnie walczyła w dogrywce o wejście do finałowej ósem-
ki i zakończyła rywalizację zdobywając 9 miejsce. 
Podobnie było w kategorii Hip Hop Solo Debiut 12 – 15, 
gdzie Oliwia Birna, zwyciężczyni Talent Show „Utalento-
wani” zorganizowanego przez SCK, stosunkiem głosów sę-
dziów 2:1 w dogrywce o wejście do TOP 8, zakończyła ry-
walizację na 9 miejscu.
Natomiast w tej samej kategorii Karolina Ziętara wywal-
czyła 4 miejsce, a Jagoda Kuczkowska uzyskała 2 miejsce. 
Warto nadmienić, że wszystkie trzy dziewczęta startowa-
ły po raz pierwszy w zawodach tanecznych, więc osiągnę-
ły naprawdę ogromny sukces.
W kategorii hip hop solo 12 – 15 lat, która była najliczniej-
szą kategorią, do finałowego TOP 16 weszły dwie osoby: 
Dominik Stępień oraz Matylda Kadow. Dominik niestety nie 
przeszedł do ścisłej ósemki przegrywając swoją pierwszą 
walkę, natomiast Matylda znalazła się w TOP 8.
Ponadto, w kategorii hip hop solo 12-15 lat udział wzięła 
Aleksandra Kankowska, natomiast w hip hop solo 16-18 lat 
uczestniczyli: Natalia Kołakowska, Justyna Lubośna oraz 
Olaf Muszyński.
Grupa o nazwie NEW FLIGHT, złożona z powyższych osób, 
która po raz pierwszy startowała na tego typu zawodach, 
w kategorii FORMACJE STREET DANCE SHOW 12 – 15 lat 
zdobyła 3 miejsce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim tancerzom i życzymy 
dalszych sukcesów!

W rytmie tańca 
Hip-Hop „BE COOL & DANCE” to nazwa Turnieju Tanecznego, któ-

ry odbył się po raz drugi 22 kwietnia w Baninie. Ze Staro-
gardzkiego Centrum Kultury wystartowała trzynastooso-
bowa grupa pod okiem trenera Jakuba Grędy.

W konkursie, który odbył się w Szkole 
Podstawowej w Lubichowie uczestni-
czyło 10 szkół podstawowych. Skar-
szewską SP nr 1 reprezentowali Igor 
Grabski z klasy 2a i Oliwia Urmańska 
z klasy 3a. W kategorii klas trzecich 

Oliwia Urmańska zdobyła III miejsce! 
Gratulujemy laureatce, rodzicom oraz 
wychowawczyniom - paniom: Monice 
Ossowskiej i Maryli Żygowskiej. Do-
dajmy, że to kolejny sukces szkoły 
w tym konkursie.

MateMatyczne 
sukcesy

Sukces skarszewskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 podczas Międzyszkolnego Kon-
kursu Matematycznego dla uczniów klas 
II i III pod hasłem „Lubichowskie Zma-
gania z Matematyką 2018”.

Tancerzy byli oceniani w  poszczególnych kategoriach  
wiekowych: dzieci do 6 lat (ponad 50 osób), osobno 
pary i solistki, soliści w wieku 7-9 lat, 10-13 lat, pary w 
wieku powyżej 14 lat i pary dorosłe Hobby. Uczestnicy 
wystąpili w parach i solo, każdy z nich otrzymał medal.

UczESTNicy TURNiEJU TAńcA 
REPREzENTOWALi NASTĘPUJĄcE iNSTyTUcJE:

Studio Tańca „Beata” - Gdańsk•	
Miejski Ośrodek Kultury - Skórcz•	
Gminny Ośrodek Kultury - Kaliska•	
Gminny Ośrodek Kultury - Zblewo•	
Gminne Przedszkole – Zblewo, Bytonia•	
Ośrodek Kultury w Czersku•	
Przedszkole Językowe Bluebell - Kościerzyna•	
Niepubliczne Przedszkole Akademia Pluszowego •	
Misia w Starogardzie Gdańskim
Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls” - Starogard •	
Gd. 

Widzowie zobaczyli specjalny pokaz tańców latyno-
amerykańskich w wykonaniu Wiktorii Szramke i Łuka-
sza Sojki z KTT „Impuls”, posiadającej klasę taneczną 
„C” oraz pokaz rock and rolla dzieci uczęszczających 
na zajęcia taneczne do SCK
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem uczestni-
ków jak i publiczności. Sala widowiskowa SCK po raz 
kolejny była wypełniona miłośnikami tańca.

rywalizowali 
na parKiecie

Zmagania ponad 120 tance-
rzy można było podziwiać 
podczas Turnieju Tańca To-
warzyskiego „Roztańczony 
Impuls”. Impreza odbyła się 
22 kwietnia w Starogardz-
kim Centrum Kultury.
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Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną wraz z przed-
stawicielkami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdy-
ni w tym tygodniu przeprowadziły spotkania pn. „Bezpieczny 
w sieci”, które wpisują się w działania profilaktyczne Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku „Uczę się bezpieczeństwa”. 
W tym tygodniu spotkania odbyły się z pierwszoklasistami ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pelplinie, Szkoły Podstawowej nr 4 
w Tczewie oraz Szkół Podstawowych w Lubiszewie, Swaroży-
nie i Turze.
Podczas lekcji z uczniami policjantka wspólnie z przedstawi-

cielkami Urzędu Komunikacji Elektronicznej mówiły o kodek-
sie dobrego zachowania w Internecie. Przypomniano dzieciom 
o zasadach dobrego wychowania, które również obowiązu-
ją w Internecie. Przedstawicielki Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej ostrzegały pierwszoklasistów przed podawaniem swo-
ich prywatnych danych gdy korzystają ze stron internetowych. 
Dzieci dowiedziały się, że podając takie informacje, zawsze mu-
szą zapytać o zgodę swoich rodziców.
Funkcjonariuszka uczulała dzieci na niebezpieczeństwa zwią-
zane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Pod-

kreślała, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też 
wierzyć we wszystko co o sobie piszą lub mówią. Najmłod-
si uczniowie dowiedzieli się, że najlepiej korzystać z Internetu 
wspólnie z rodzicami – to zapewni im bezpieczeństwo. Podczas 
lekcji bezpieczeństwa policjantka mówiła również dzieciom, że 
powinny grać w gry przeznaczone dla ich kategorii wiekowej.
Dzieciom przedstawiony został również film instruktażowy do-
tyczący bezpiecznych zachowaniach w Internecie. Na zakoń-
czenie spotkań każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz drob-
ne upominki.

Dzieci uczą się zasad 
bezpieczeństwa w sieci

Policjantka z Komen-
dy Powiatowej Poli-
cji wraz z przedsta-
wicielkami z Urzędu 
Komunikacji Elektro-
nicznej w Gdyni spo-
tkały się z najmłod-
szymi uczniami pięciu 
szkół podstawowych 
w powiecie. Spotkania 
odbyły się w ramach 
policyjnych dzia-
łań „Uczę się bezpie-
czeństwa” w obszarze 
„Bezpieczny w sieci”, 
podczas których omó-
wione zostały zasady 
bezpiecznego korzy-
stania z Internetu. 

Na czas prowadzonych robót budow-
lanych na ulicy Hallera i Chojnickiej nie 
będą kursować przez Rynek. Obowią-
zywać będzie objazd ulicami Kanałową, 
Tczewską, Sobieskiego i Kościuszki.
Autobusy miejskie, które do tej pory jeź-
dziły przez Rynek, od 10 kwietnia będą 
kursować ulicami: Kanałową, Tczewską, 
Sobieskiego i Kościuszki. Przystanek dla 
pasażerów wsiadających i wysiadających 
na Rynku od strony ul. Hallera tymczaso-
wo ustawiony zostanie przy skrzyżowa-
niu ul. Kanałowej z ul. Podgórną.
Objazd potrwa do momentu zakończe-
nia przebudowy Rynku i ulicy Chojnic-
kiej. Zmiana organizacji ruchu jest ko-
nieczna w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa prowadzonych robót wodno-kanali-
zacyjnych w obrębie rozpoczynającej się 
przebudowy ul. Hallera.

tyMczasowo autobusy nie będą jeździć przez ryneK
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Pobyt w Niemczech związany był ze zbliżającym się eg-
zaminem dla uczniów szkoły branżowej w zawodzie sto-
larz, który organizowany jest przez Polsko – Niemiecką 
Izbę Przemysłowo – Handlową. Przybyli do Prenzlau mie-
li okazję obserwacji, odbywającego się w tym czasie eg-
zaminu połówkowego dla uczniów stolarzy z Niemiec. Na 
miejscu zapoznali się z bogato wyposażonymi salami dy-
daktycznymi prowadzonymi dla różnych zawodów, tj. sto-

larza, ślusarza, elektryka-mechatronika , spawacza i in-
nych. Dzięki wizycie na terenie Niemiec przedstawicie-
le firmy STEICO, którzy uczestniczyli w wyjeździe wiedzą 
jak wyglądają egzaminy zawodowe w Niemczech. Tę wie-
dzę wykorzystają by jak najlepiej przygotować uczniów 
klasy patronackiej STEICO w zawodzie stolarz do czeka-
jącego ich egzaminu połówkowego datowanego na paź-
dziernik tego roku.

Zawodowcy razem

 Zapoznanie się z organizacją 
szkolnictwa zawodowego 
w Niemczech było głównym 
celem wizyty delegacji STEICO 
Sp. z o.o. w ośrodku szkoleniowym 
na terenie Prenzlau.
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Firma  wychodząc naprzeciw różnym zainteresowaniom swoich pracowni-
ków, postanowiła zorganizować wyjazd na połów dorszy. Spółka skorzy-
stała z usług firmy, która organizuje takie wyjazdy od lat, wykorzystując 
najnowszy sprzęt elektroniczny, wspierający wędkarstwo morskie.
W wyjeździe wzięło udział siedemnastu pracowników, którzy w godzinach 
nocnych byli już w drodze do Ustki, aby już o czwartej nad ranem wyru-
szyć w morze na połów. Cały rejs trwał w sumie 13 godzin.
Wędkarska wyprawa okazała się bardzo udana dzięki pasji, wiedzy i do-
świadczeniu jej uczestników. W związku z tym zarezerwowane zostały już 
kolejne terminy wyjazdów na połów dorszy.

Na Bałtyk 
po dorsze
Pierwszych siedemnastu pracowników spółki 
STEICO  wzięło udział w wędkarskiej wyprawie.

Pracownicy firmy STEICO w gronie naj-
bliższych korzystali z uroków redzkiego 
aquaparku. Mieli okazję pływać z rekina-
mi. Choć byli zmęczeni ogromem atrakcji 
to uśmiech nie schodził im z twarzy.

Aquapark Reda został otwarty blisko dwa 
lata temu. To jeden z największych i naj-
nowocześniejszych kompleksów wodnych 
w Polsce . Jedna z jego atrakcji i jedyna 
taka w Europie, to zjeżdżalnia zakończo-
na przeszklonym tunelem, biegnącym we-
wnątrz akwarium z pływającymi rekinami.

Między 
rekinami



Funkcjonariusze ze starogardzkiej drogów-
ki uczestniczyli wczoraj w ogólnokrajowych 
działaniach na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym pn. „Kaskadowy 
Pomiar Prędkości – TISPOL”. W trwającej 
przez cały dzień akcji uczestniczyło 14 po-
licjantów, którzy na terenie powiatu staro-
gardzkiego w 26 miejscach prowadzili ka-
skadowe kontrole drogowe.
Podczas tzw. kaskadowego pomiaru pręd-
kości mundurowi w tym samym czasie, na 
tej samej drodze lecz na różnych jej odcin-
kach mierzyli prędkość jadących pojazdów. 
W prowadzeniu tych kontroli uczestniczyło 
kilka załóg policyjnych, ustawionych kolej-
no po sobie na określonym, często krótkim 
odcinku drogi.

Celem przeprowadzonych wczoraj działań 
było egzekwowanie od kierujących prze-
strzegania ograniczeń prędkości i dba-
nie o bezpieczeństwo w ruchu drogowego. 
Podczas działań funkcjonariusze zwraca-
li szczególną uwagę na kierujących, którzy 
nie stosowali się do obowiązujących ograni-
czeń prędkości. Mundurowi reagowali rów-
nież na nieprawidłowe manewry wyprze-
dzania, a także egzekwowali przepisy doty-
czące bezpiecznego przewożenia dzieci.
Policjanci ze starogardzkiej drogówki w ra-
mach prowadzonych działań skontrolowali 
blisko 70 pojazdów, nałożyli 23 mandaty za 
przekroczenie dozwolonej prędkości oraz 
ukarali 3 osoby, które nie korzystały w trak-
cie jazdy z pasów bezpieczeństwa.
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Kaskadowy 
pomiar 
prędkości

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego uczestniczy-
li wczoraj w ogólnokrajowych działaniach kontrol-
no-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. W ramach tego przedsięwzięcia 
w całym kraju, na głównych szlakach komunikacyjnych 
mundurowi prowadzili kaskadowe pomiary prędkości. 

Funkcjonariusze przypominają, że od wielu lat 
jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji 
drogowych na naszych drogach jest nadmierna 

prędkość. Policjanci kolejny raz apelują o roz-
wagę i stosowanie się do zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

REKLAMA                                  76/2018/RL
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W tym jubileuszowym festiwalu wystąpiło aż dwanaście zespołów 
chóralnych. Chór zaprezentował dwie pieśni, które zostały nagrodzo-
ne rzęsistymi oklaskami. Przypomnijmy, że Chór Cantores Omnium 
Sanctorum pracuje dopiero trzy lata gdyż powstał w pierwszej poło-
wie 2015 roku i od chwili powstania kierowany jest skutecznie przez 
księdza Karola Gierszewskiego. Gratulujemy, dziękujemy i życzymy 
dalszej wytrwałości.

chór na festiwalu
W niedzielę, 22 kwietnia chór Cantores Omnium Sanc-
torum wystąpił na X Jubileuszowym Wojciechowym Fe-
stiwalu Pieśni Chóralnej, który odbył się w kościele pw. 
świętego Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. 

Proboszcz parafii w ka-
zaniu nie omieszkał przy-
toczyć historii organiza-
cji oraz wspomnieć zmar-
łych i zasłużonych człon-
ków.  Uczestnicy przenie-
śli się do restauracji, gdzie 
odznaczono zasłużonych 
dla stowarzyszenia działa-
czy i sympatyków. Wśród 
zaproszonych gości znaleź-
li się przedstawiciele sta-
rostwa oraz gmin powiatu 
starogardzkiego.
Stowarszyenie kociewskie 
działa nieprzerwanie od 

1998 roku. W ciągu swoje-
go istnienia może pochwa-
lić się licznymi sukcesami. 
Prezes Andrzej Chyła wspo-
mina „Do stowarzyszenia 
przekonał mnie ogromny 
entuzjazm ludzi, ich cheć 
działania jako oddolny ruch 
ponad podziałami partyjny-
mi. Chcemy stworzyć spo-
łeczeństwo obywatelskie 
na topie.”
Z okazji jubileuszu 20-lecia 
dzaiałalności życzymy sro-
warzyszeniu dalszych suk-
cesów.

20-lecie 
Stowarzyszenia 
kociewskiego

Obchody 20-lecia działalności roz-
pączęto od uroczystej mszy swiętej 
w kościele pw. św. Mateusza.

REKLAMA                                             22/2018/RL

Ulica będzie zamknięta do wjazdu na osiedle Koperni-
ka.Utrudnienia potrwają do końca września.
Na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się przebu-
dowa  ulicy Kopernika.  W związku  z  zamknięciem jej 
na odcinku od skrzyżowania (rondo) Al. Jana Pawła II 
w kierunku ulicy Reymonta, zmieni się trasa autobu-
sów linii 16. Autobusy kursować będą objazdem –  uli-
cą Al. Jana Pawła II do B.M. Cassino. Na czas objazdu 
likwidacji ulegają przystanki przy ulicy Al. Armii Krajo-
wej, Reymonta i Kopernika. Zastępcze przystanki dla 
linii 16 obowiązywać będą przy ulicy Al. Jana Pawła 
II (Szkoła Podstawowa nr 8).Utrudnienia w ruchu po-
trwają do końca września br.
W trakcie prac budowlanych wykonawca – Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg –  zabezpieczy dojazd do po-
sesji oraz bloków mieszkalnych  w obrębię inwestycji. 

zMiana organizacji 
ruchu na ul. KoperniKa
Od dnia 23 kwietnia (poniedzia-
łek) w związku z planowaną prze-
budową, ulica Kopernika zostanie 
zamknięta na odcinku od skrzy-
żowania (rondo) Al. Jana Pawła II 
w kierunku ulicy Reymonta.

Czwartek, 26 kwietnia 2018 |
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o wielu mroźnych i śnież-
nych dniach w końcu 
przyszła długo oczeki-
wana wiosna. Wiele osób 

sięgnęło po aparaty fotograficzne 
i telefony, aby uwiecznić obiekty-
wem pierwsze widoczne oznaki 
tej pory roku. Poniżej publikujemy 
zdjęcia nadesłane przez naszych 
Czytelników. Dziękujemy!

W końcu 
widać 
wiosnę!
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Małe i duże, z kolcami albo miękkimi włoska-
mi, niektóre przypominające kształtami i kolo-
rami abstrakcyjne rzeźby, inne z kolei z prze-
pięknymi, kolorowymi kwiatami... Tysiące ga-
tunków kaktusów i sukulentów – a każdy jest 
inny. W sumie ponad 2 miliony roślin! Takie 
cuda natury można zobaczyć tylko w Rumi. 
Teraz będzie ku temu wspaniała okazja, po-
nieważ tradycyjnie już w tzw. „długi weekend 
majowy” (w dniach od 1 do 6 maja) odbędzie 
się rozpoczęcie tegorocznego sezonu w kak-
tusiarni. 
Jak co roku kaktusy nie będą jedyną atrakcją. 
W te dni będzie można też obejrzeć, a nawet 
pogłaskać, jedwabiste kury, króliki, koty o cie-
kawym umaszczeniu...
- Co roku do kolekcji dochodzą nowe kaktu-
sy i sukulenty – opowiada Andrzej Hinz, wła-
ściciel rumskiej hodowli kaktusów i sukulen-
tów. - Jest więc co oglądać. Tym bardziej, że 
rośliny właśnie zaczynają kwitnąć, a niektó-
re z nich mają przepiękne i kolorowe kwiaty. 
Oprócz roślin będzie można zobaczyć wie-
le ciekawych zwierząt. Dzieciom zawsze bar-
dzo podobają się kurki jedwabiste, tzw. sil-
ki. Oprócz tego będą też kury arukany, któ-

re znoszą zielone jajka. No i nie można zapo-
mnieć o kotach o wyjątkowym umaszczeniu 
trikolor, które wypoczywają albo między kak-
tusami, albo wygrzewają się na słońcu na po-
dwórku. 
Główną atrakcją w kaktusiarni są – co chy-
ba nie zaskakuje nikogo – kaktusy i sukulen-
ty. Nawet ci, którzy hodowlę pana Andrzeja 
odwiedzali nie raz, za każdym razem znajdują 
coś nowego, zaskakującego. Hodowla wciąż 
jest bowiem uzupełniana o nowe, egzotycz-
ne gatunki. 
- Przez ostatnie lata nastawiamy się nie na 
ilość poszczególnych roślin, ale bardziej na 
różnorodność i kolejne, nowe odmiany – wy-
jaśnia Andrzej Hinz. - Mamy więc rośliny nie-
mal z każdego zakątka świata – m.in. z Bra-
zylii, Boliwii, Chile, Argentyny i wielu, wielu in-
nych. Obecnie jest tu ponad 4 tys. gatunków. 
Warto więc odwiedzić kaktusiarnię całą ro-
dziną. Można po prostu usiąść na podwórku 
na ławeczce i odpocząć od miejskiego zgieł-
ku, pobawić się ze zwierzakami, obejrzeć ko-
lekcję kaktusów oraz kupić roślinę, która się 
spodoba. Można też zasięgnąć rady, jak nale-
ży pielęgnować kaktusy i sukulenty, w jakiej 

mieszance ziemi sadzić, kiedy przesadzać, 
jak podlewać, itd. Wstęp i zwiedzanie są cał-
kowicie bezpłatne.
Kaktusiarnia będzie czynna w dniach od 1 do 
6 maja w godzinach 9:00 – 17:00. Obiekt znaj-
duje się w Rumi przy ul. Partyzantów 2. Do-
datkowe informacje oraz zdjęcia znajdują się 
również na stronie internetowej www.kaktu-
siarnia.pl. /raf/

Majówka wśród... 
kaktusów

Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia się, jak go spę-
dzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest odwiedzenie rumskiej kaktusiarni. 

Podejrzany 23-latek został doprowadzony do 
komendy i jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Za 
posiadanie takiej ilości narkotyków grozi kara 
do 10 lat więzienia.
W środę 11 kwietnia br. policjanci ze Starogar-
du Gdańskiego doprowadzili do swojej jed-
nostki 23-latka podejrzanego o posiadanie 
znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna został 
zatrzymany, gdy zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej funkcjonariusze 
odwiedzili go w miejscu zamieszkania.
Podczas przeszukania posesji oraz pomiesz-
czeń gospodarczych ILAB, bo tak nazywa się 
pies wyspecjalizowany do poszukiwania za-
pachu narkotyków, wskazał funkcjonariuszom 

miejsca oraz skrytki, w których ukryte były 
środki odurzające. Interweniujący w tej spra-
wie funkcjonariusze zabezpieczyli zakopa-
ne w ziemi worki oraz reklamówki, w których 
mężczyzna ukrył susz roślinny oraz biały pro-
szek. Badanie testerem wykazało, że była to 
amfetamina i marihuana. Mundurowi zabez-
pieczyli łącznie blisko 1,5 kilograma tych nar-
kotyków.
Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jeszcze 
dziś usłyszy zarzuty dotyczące posiadania 
środków odurzających. Za posiadanie znacz-
nej ilości narkotyków Ustawa o przeciwdziała-
niu narkomanii przewiduje karę od roku do 10 
lat pozbawienia wolności.

Policjanci zabezpieczyli blisko
1,5 kilograma narkotyków
Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczną 
ilość narkotyków. W wyniku przeszukania jednej z posesji 
w pobliżu Starogardu Gdańskiego policjanci zabezpieczyli 
blisko 1,5 kilograma środków odurzających. 
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ower wymaga okresowego czyszczenia, re-
gulacji i drobnych napraw. I choć nie brakuje 
maniaków dwóch kółek, którzy na rowerze 
jeżdżą przez cały rok i na bieżąco o niego 
dbają, to jednak zdecydowana większość 
cyklistów czeka na okres wiosenno-letni, by 

wyprowadzić rower z domu czy piwnicy. 
Zanim wsiądziemy na niego i będziemy się cieszyć 
z jazdy, niezbędne jest sprawdzenie poszczególnych 
podzespołów, odpowiednie przygotowanie naszego 
pojazdu i jego konserwacja. 
- Nie zaniedbujmy tego, gdyż np. źle wyregulowana prze-
rzutka przednia czy tylna to nie tylko gorszy komfort jazdy 
(zgrzyty i przeskakiwanie łańcucha podczas zmiany biegów 
znacznie utrudnia jadę), ale jest to też zwyczajnie niebez-
pieczne – podkreślają serwisanci rowerowi. - Wyobraźmy 
sobie np. sytuację, że ruszamy, wjeżdżamy na ruchliwe skrzy-
żowanie i w tym momencie spada i blokuje nam się łańcuch...
Niewłaściwie wyregulowane i niezakonserwowane 
elementy powodują też znacznie szybsze zużywanie się 
poszczególnych podzespołów. Wystarczy nie nasmaro-
wać łańcucha i zostawić brudny, zapiaszczony łańcuch – 
a w krótkim czasie możemy pożegnać się z przerzutkami, 
łańcuchem czy zębatkami. Niezmienione na czas klocki 
hamulcowe to z kolei duże zagrożenie dla jadącego, bo 
któregoś razu hamulce nam po prostu nie zadziałają, co 
może skończyć się poważnym wypadkiem. 
A zatem co należy zrobić, aby długo cieszyć się bezawa-
ryjnym pojazdem i przyjemną, bezpieczną jazdą? Niektóre 
rzeczy może wykonać nawet ktoś, kto kompletnie nie zna 
się na budowie i naprawie rowerów, do innych potrzebna 
jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne narzędzia. 
Zacznijmy od tego, czy rower – gdy go odstawialiśmy 
na zimę – był w dobrym stanie technicznym. Jeśli tak, to 
przygotowanie go nie będzie wymagać zbyt wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. 

Umyj i nasmaruj
Najlepiej zacząć od... umycia roweru. Nawet jeśli stał 
w suchym, ciepłym pomieszczeniu, z pewnością jest nieco 
zakurzony. Jeśli był przechowywany w wilgotnej, zimnej 
piwnicy, porządne wyczyszczenie jest obowiązkowe. 
Potem należy sprawdzić łańcuch i zębatki. Jeśli były na-
smarowane i nie pojawiła się nigdzie rdza, wystarczy kilka 
czy kilkanaście kropli oleju dedykowanego do napędu 
rowerowego i gotowe. Jeśli łańcuch jest bardzo zabrudzo-
ny czy lekko zardzewiały, konieczne może być zdjęcie go, 
włożenie do pojemnika z benzyną ekstrakcyjną i dokładne 
wymieszanie. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia łańcucha, 
trzeba wziąć szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścić 
łańcuch, kręcąc pedałami „do tyłu”.
Po wyczyszczeniu trzeba łańcuch nasmarować. Ważne, aby nie 
używać jakichś smarów czy olejów, które „akurat mamy pod ręką”, 
tylko wyłącznie dedykowanego do łańcuchów rowerowych. 

Najważniejsze, aby łańcuch był nasmarowany wewnątrz 
(pomiędzy poszczególnymi ogniwami, czyli tam, gdzie 
elementy ocierają się o siebie), a nie ociekający z zewnątrz 
olejem. Dlatego nanosi się po kropli oleju na każde ogniwo 
łańcucha, później trzeba chwilę odczekać (najlepiej kilka 
minut), pokręcić pedałami aby olej równomiernie się roz-
prowadził, a następnie łańcuch można delikatnie z zewnątrz 
wytrzeć suchą szmatką.
Warto pamiętać, że łańcuch i zębatki narażone są na duże 
obciążenia i zwyczajnie się zużywają. Gdy więc zęby na 
zębatkach są już zużyte a łańcuch rozciągnięty, te elemen-
ty bezwzględnie trzeba wymienić. 

Napompuj dętki
Kolejną rzeczą, którą trzeba sprawdzić, jest odpowiednie 
ciśnienie w kołach. Źle napompowane dętki to po pierw-
sze bardzo szybkie ścieranie się opon, po drugie „pływa-
nie” roweru (co jest nie tylko nieprzyjemne, ale i może 
być niebezpieczne, gdyż można utracić kontrolę nad 
sterownością pojazdu), po trzecie duże prawdopodobień-
stwo przebicia dętki i opony, po czwarte w końcu prawie 
pewne uszkodzenie felgi na pierwszej z brzegu dziurze czy 
krawężniku. 
Jakie ciśnienie powinno być w kołach? Wystarczy sprraw-
dzić na brzegu opony. Producenci podają te informacje 
w w dwóch jednostkach: bar oraz PSI. W bardzo dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie w kołach 
rowerowych powinno wynosić ok. 3 – 4 Bar. 
Warto pamiętać, że nieco niższe ciśnienie to lepsza 
przyczepność i nieco większy komfort w trakcie jazdy po 
nierównościach, zaś wyższe to mniejsze opory i zarazem 
większe prędkości (ale coś za coś, będziemy czuć każdą, 
nawet najmniejszą dziurę). 

Nie zapomnij o hamulcach!
Rowerem nie tylko się jeździ, ale również trzeba się zatrzy-
mać. I to nie na zderzaku samochodu czy przydrożnym drze-
wie. Hamulce to jeden z najważniejszych elementów, który 
zapewnia nam bezpieczeństwo. Tu nie ma miejsca na kom-
promisy: hamulce MUSZĄ być sprawne i dobrze ustawione. 
Są różne rodzaje hamulców i w zależności od tego różnie 
trzeba się z nimi obchodzić. Najpopularniejsze są dwa 
rodzaje: V-brake i tarczowe. 
Tu też należy zacząć od czyszczenia. W przypadku 
V-brake’ów, których klocki zaciskają się na obręczy koła, 
należy wyczyścić właśnie tę obręcz. W przypadku hamul-
ców tarczowych wyczyszczenia może wymagać tarcza. 
Później należy sprawdzić stan klocków. Robi się to „na oko”, 
patrząc, jak gruba warstwa okleiny ciernej pozostała na 
klockach, czy nie ma jakichś ubytków oraz czy klocki ście-
rają się równomiernie (jeśli nie, to należy sprawdzić same 
szczęki czy zaciski hamulca, sprawdzić ustawienie klocków, 
itd.). Należy pamiętać, że na klockach znajdują się znacz-

Zadbaj 
o swój 
rower
Odpowiednie ciśnienie w kołach, dobrze wyregulowane prze-
rzutki, czysty i nasmarowany napęd czy sprawne oświetlenie 
– to konieczność, aby rower nie tylko dobrze i bezawaryjnie 
nam służył, ale też aby był bezpieczny. 

niki (rowki). Jeśli klocek jest już tak zużyty, że znacznik jest 
prawie niewidoczny, klocek należy natychmiast wymienić. 
Niezależnie od tego, czy potrzebna była wymiana klocków, 
czy nie, trzeba wyregulować linki hamulcowe. Robi się to, 
odkręcając śrubę przy hamulcu i naciągając bądź luzując lin-
kę. Regulację bardziej precyzyjną wykonuje się przy samych 
klamkach hamulców. 

Koła czy „ósemki”?
O tym, że koła w rowerze muszą być proste, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Skrzywione obręcze to źle działające 
hamulce, szybciej zużywające się opony, mniejsza stabilność 
pojazdu i znacznie mniej przyjemna jazda. Koła mogą się 
skrzywić z różnych powodów: wjechania z dużą prędkością 
na krawężnik czy w dziurę, poluzowania się kilku szprych, 
itd. Pamiętajmy: koło musi obracać się prosto zarówno 
w płaszczyźnie pionowe, jak i poziomej. 
Jeśli zauważymy, że koło lekko „bije” na boki, można to wyregu-
lować samemu, używając do tego klucza do szprych i dokręca-
jąc lub poluzowując poszczególne szprychy. Ale uwaga: łatwo 
narobić większych szkód. Zbyt mocne dokręcenie kilku szprych 
skutkować bowiem będzie tym, że koło zamiast wycentrować 
się, pokrzywi się jeszcze bardziej. Jeśli więc nie bardzo wiemy, 
jak to zrobić, lepiej pozostawić tę czynność specjalistom.
Jeśli natomiast sama obręcz jest wygięta czy wgnieciona... 
no cóż, pozostaje nam udać się do sklepu po nowe koło. 

Nasmaruj, wyreguluj, dokręć
Kolejne czynności, jakie warto wykonać w rowerze, pozo-
stawmy raczej doświadczonym serwisantom. No chyba że 
faktycznie znamy się na tym, mamy do tego „smykałkę” - to 
tym lepiej, bo zawsze można zaoszczędzić parę złotych. War-
to więc nasmarować linki przerzutek i hamulców, przesma-
rować wewnątrz pancerze od linek, wyregulować przednią 
i tylną przerzutkę, sprawdzić amortyzatory i ewentualnie 
wymienić w nich olej, skontrolować stan uszczelek, sprężyn, 
łożysk, supportu, bębna wolnobiegu, itd. 
Raz na jakiś czas należy też skontrolować śruby w rowerze. 
Trzeba sprawdzić, czy są odpowiednio dokręcone i nie mają 
luzów. Sprawdzić więc trzeba osie pedałów, oś suportu, 
stery kierownicy. Oczywiście warto posprawdzać również 
inne śruby, bo po co nam ma później „telepać” się błotnik, 
bagażnik, lusterko czy uchwyt na telefon komórkowy. Na 
koniec trzeba posprawdzać oświetlenie i włożyć do lamp 
nowe baterie lub naładować akumulatory. A później? Wsia-
dać i cieszyć się jazdą na cichym, sprawnym i bezpiecznym 
rowerze.  rafał Korbut

R
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MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.
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EDUKACJA: EXP.EDU.
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RÓŻNE: EXP.ROZ.
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drobne na nr 79567

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

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

SPRzEdAM rowery, rożne, cena od 200 zł, tel. 603 
661 240

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

SiANO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, słoma w 
kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

SiANOKiSzONKA, 120 x 120, dobra, 70 rotacyjna, 
1750 zł, Szemud, 510 751 837

SPRzEdAM komplet, sofę rozkładaną 3 + 2 fotele + 
stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

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

SPRzEdAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

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

REKLAMA                                    U/2016/RL

NIERUCHOMOŚCI

SPRzEdAM

SPRzEdAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Cemen-
townia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 507 254 040  

SPRzEdAM działkę ogrodniczą, spokojna okolica, 
domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

SPRzEdAM działkę ogrodniczą z domkiem, szklar-
nia, tel. 517 159 871

SPRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 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

SPRzEdAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WyNAJMĘ

WEJhEROWO Centrum wynajmę pokój umeblowa-
ny z używalnością kuchni, pani pracującej i niepalą-
cej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

NOWy Dom wysoki standard z garażem w Bolsze-
wie, cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MiESzKANiE centrum Wejherowa, cena 880 zł/m-c, 
całkowicie umeblowane, tel. 510 273 000

MAM do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 zł/m, nr 
tel. 691 929 193

POSzUKUJĘ WyNAJĄć

STARSzy, samotny Pan, bez nałogów, szuka kawa-
lerki, 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
PiAggiO Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, czarny, 
cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

OdKURzAcz samochodowy, 12 volt, 48wat, 40 zł, 
odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 

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

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

PANA do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastarni, 
tel. 503 665 464

USŁUGI

USłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROFESJONALNA fotografia okolicznościowa: 
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

STAły związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, tel. 
690 526 075

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

RÓŻNE

SPRzEdAM sofę - kanapę rozkładaną dwójkę 200 
zł, fotel rozkładany dziecinny 80 zł, Wejherowo, tel. 
517 159 871

SPRzEdAM całkiem nowy w oryginalnie zamknię-
tym kartonie masażer duży do rozłożenia cena 5 
000 zł info 889 866 663

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

SPRzEdAM wannę akrylową z uchwytami 70 x 140, 
cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

SiANOKiSzONKA, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, tel. 
510 751 837

SPRzEdAM kanapę rozkładaną na gwarancji w 
kolorze brązowym, 200 cm x 120 cm po rozłożeniu, 
cena 450 zł, tel. 510 501 955

RURy szare 10, dl. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 511 841 826

BEczKi plast, 200 l., tel. 511 841 826

OBORNiK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, tel. 600 
667 860 

ROzSiEWAcz KOS 450 zł, brony zawieszane, 3, 
cena 650 zł, tel. 600 667 860

A MOżE...
OgłOszEniE 
w rAMCE?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

zAAdOPTUJ

Tim
Tim – mały pies, mroźna 
zima i okropny strach 
o własne życie.

Klamra
Klamra kocha wolność 
i swobodę. Jest niereformo-
walną uciekinierką.

Pianka
Starsza, nikomu już nie po-
trzebna, malutka sunia z lekką 
nadwagą i krzywym zgryzem.

Delor
Szukamy właściciela psa!!! 
Piękny, zadbany Delor trafił 
do schroniska.

Ciasteczko
Psiak przeszedł traumę po 
stracie właściciela. Miał dom 
i pana, który o niego dbał 
jak umiał.
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Jeszcze przed ostatnią se-
rią spotkań wiadome było, że 
Polpharma nie ma szans na 
wejście do pierwszej ósem-
ki ligi. Oznaczało to, że Ko-
ciewskie Diabły nie zagra-
ją w fazie play-off. Wygra-
na w przedostatnim meczu – 
z GTK Gliwice – dawała na-
dzieję na dobre zakończenie 
sezonu.
To, że Anwil będzie trud-
nym rywalem, było wiado-
mo już przed meczem – ze-
spół z Włocławka wygrał z 31 
wcześniejszym meczów wy-
grał aż 23. Już w pierwszej 
kwarcie Anwil dokonał de-
klasacji – w trakcie pierwszej 
przerwy prowadził 39:10. 
W drugiej kwarcie nie było 
lepiej – Polpharma znów rzu-
ciła zaledwie 10 punktów. 
Kolejne dwie kwarty nie przy-
niosły odmiany obrazu gry – 

Anwil dalej grał o dwie kla-
sy lepiej, przez co wynik na-
wet przed chwilę nie był dla 
niego zagrożony. Polphar-
ma w dalszym ciągu rzucała 
punkt na dwa punkty druży-
ny z Włocławka.
To nie był najlepszy sezon 
dla starogardzkich koszyka-
rzy. Pomimo bardzo obiecu-
jącego początku rozgrywek, 
zespół Miliji Bogicevica pod 
koniec ubiegłego roku zgu-
bił gdzieś formę i do końca 
nie wrócił do seryjnego wy-
grywania, jakim cieszył kibi-
ców we wczesnej fazie roz-
grywek.
Koszykarska liga wróci 
w październiku. Fani staro-
gardzkiego zespołu z pew-
nością będą mieli nadzieję 
na znacznie lepszy przyszły 
sezon. 
Kg

Wysoka porażka 
w ostatnim meczu
Nieszczęśliwie dla Polpharmy 
potoczyło się ostatnie spotkanie 
sezonu. W meczu z Anwilem 
zespół ze Starogardu poniósł do-
tkliwą porażkę i zakończył sezon 
na odległej pozycji.

Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 kwietnia o godzinie 20:00, 
a Piotr Wiśniewski zagra po jednej połowie w obu drużynach. Na stadio-
nie warto zjawić się kwadrans przed spotkanie, bowiem piłkarz odbierze 
od władz miasta medal „Za zasługi dla Starogardu”.
Popularny „Wiśnia” to wychowanek Wierzycy Starogard Gdań-
ski. Pierwszym jego trenerem był Kazimierz Jankowski. Jednak 
to syn pana Kazimierza – Marek Jankowski przez lata szkolił 
tego niezwykle utalentowanego piłkarza.
W rodzinnych barwach klubowych zadebiutował w 1999 roku. 
Grą w seniorach Wierzycy, która w sezonie 2002/2003 rywali-
zowała w IV lidze, potwierdzał swoją klasę. Zdobywając 28 goli, 
stał się trzecim strzelcem rozgrywek. Tamtego sezonu dwu-
krotnie w jednym meczu zdobył po cztery gole i raz ustrzelił 
hat-trick. Po odejściu ze Starogardu Wiśniewski grał w Kaszubii 
Kościerzyna, skąd w roku 2005 trafił do Lechii Gdańsk. W bar-
wach biało-zielonych „Wiśnia” rozegrał 277 meczów, w których 
zdobył 60 goli. Obecnie starogardzianin zakończył swoją karierę 
piłkarską i zajął się trenowaniem młodzików Lechii Gdańsk.

legenda lechii wraca 
do starogardu
Piotr Wiśniewski po latach ponownie zagra w Sta-
rogardzie. Na Stadionie Miejskim im. Kazimierza 
Deyny zagrają oldboje Starogardu Gdańskiego 
i Lechii Gdańsk.

Zimowe transfery przyniosły za-
mierzony efekt – KP Starogard 
wiosną należy do najlepszych 
drużyn w całej III lidze. Szczegól-
nie świetną formę podopieczni 
Łukasza Kowalskiego prezentu-
ją w kwietniu. Najpierw KPS po-
konał na wyjeździe rezerwy Pogo-
ni Szczecin aż 4-0, a później, rów-
nież na wyjeździe, wygrali 3-0 z 
Unią Solec Kujawski. W miniony 
weekend starogardzki zespół po-
konał spadkowicza, Kotwicę Koło-
brzeg 1-0. Dla Kotwicy ten rezul-
tat oznacza koniec marzeń o po-
wrocie do II ligi, KPS zaś na dobre 
zadomowił się w środku tabeli.
W najbliższą sobotę nie będzie ła-
two podtrzymać passę bez prze-
granej, biało-zielono-biali zagra-
ją bowiem na wyjeździe z liderem, 
Świtem Skolwin.

kP starogard 
w formie!
Biało-zielono-biali 
złapali wiatr w żagle, 
wygrywają seriami i są 
już zupełnie spokojni 
o utrzymanie w III lidze.

Na turnieju rozegranym 
w Ustce sportowcy z Benia-
minka 03 Starogard Gdań-
ski wywalczyli trzecie miej-
sce. W decydującym meczu 
Kociewiacy pokonali drużynę 
z Torunia 3:0. Dla młodych 
piłkarzy brązowy medal to 

prezydent wręczył stypendia
Stypendia otrzy-
mali brązowi me-
daliści Młodzieżo-
wych Mistrzostw 
Polski w futsalu 
U-14, a także 
Mistrz Polski Ju-
niorów Starszych 
w koszykówce.

pierwszy tak znaczący 
sukces.
– Nasz czas dzielimy 
pomiędzy szkołę a tre-
ningi, które regular-
nie odbywamy trzy razy 
w tygodniu. Wymaga to 
od nas przede wszyst-
kim samodyscypliny. Nie 
mamy z tym problemu, 
bo bardzo lubimy to, co 
robimy – powiedział ka-
pitan drużyny Konrad 
Nowak.
Oprócz Konrada stypen-
dia otrzymali: Kryspin 
Ossowski, Krzysztof 
Wetta i Kamil Roll z tej 
samej drużyny.
Wsparcie otrzymał tak-
że rewelacyjny młody 

koszykarz Grzegorz Ka-
miński z GKK Arka S.A. 
W jego imieniu stypen-
dium odebrali rodzice, 
którzy przy okazji opo-
wiedzieli o planach syna 
na najbliższą przyszłość.
– Wasze osiągnięcia to 
doskonała promocja na-
szego miasta i kolejny 
dowód na to, że tu rodzą 
się gwiazdy. Życzę Wam 
wielu dalszych sporto-
wych triumfów oraz wy-
trwałości, która jak wie-
rzę, przyniesie jeszcze 
mnóstwo wspaniałych 
efektów – mówił prezy-
dent Starogardu Gdań-
skiego Janusz Stanko-
wiak.


