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Na czym polega zmiana?
- powstały dwa nowe stanowiska do obsługi klientów
- umawianie wizyt w celu rejestracji pojazdu (grupa A) odbywa 
się telefonicznie pod numerem telefonu 58 767-35-36 - od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-15.00
- do umówienia wizyty należy podać sześć pierwszych cyfr nu-
meru PESEL właściciela pojazdu oraz cztery ostatnie cyfry nu-
meru VIN pojazdu, który chcemy zarejestrować
- sprawy załatwiane w grupie spraw B (odbiór dowodów rejestra-
cyjnych) i C  (prawa jazdy) pozostają bez zmian
- zawieszone zostaje umawianie wizyt drogą elektroniczną
Takie rozwiązanie ma przede wszystkim usprawnić pracę wy-
działu i skrócić czas oczekiwania. Na terenie powiatu funcjonuje 
wiele firm zajmujących się handlem autami, co powoduje ogrom-
ne zapotrzebowanie na usługi wydziału komunikacji.  
Jeśli chodzi o dokładniejsze zmiany. Klient do grupy A umawia 
się telefonicznie lub bezpośrednio w punkcie informacji wydzia-
łu WKTiD - pokój 021, a w celu zakończenia procesu umawiania 
telefonicznego lub osobistego podaje się: datę urodzenia właści-
ciela oraz numer identyfikujący pojazd – cztery ostatnie cyfry 
numeru VIN pojazdu (numer nadwozia, podwozia lub ramy).
W celu sfinalizowania procesu należy nie wcześniej niż 15 minut 
przed terminem wizyty pobrać numerek z automatu znajdujące-
go się przy wejściu do wydziału komunikacji korzystając ze swo-
jego indywidualnego numeru (data urodzenia plus cztery ostat-
nie cyfry numeru VIN pojazdu). Dane osoby dokonującej reje-
stracji muszą być zgodne z danymi w systemie, z wyjątkiem dzia-
łania przez pełnomocnika.
W przypadku działania przez pełnomocnika jest on zobowiązany 
podać dane klienta – właściciela pojazdu (datę urodzenia) i nu-
mer VIN (cztery ostatnie cyfry) pojazdu, którego będzie doty-

czyć obsługa. W przypadku spóźnienia klienta ustalony termin 
obsługi staje się nieaktualny. Niedopuszczalne jest odstępowa-
nie swojego terminu innym osobom.
Sprawy załatwiane w grupie spraw B i C pozostają bez zmian. 
Klient może pobrać z automatu biletowego bilet B lub C z puli 
dostępnej przydzielonej na każdy dzień i oczekiwać na wezwa-
nie. Klient może również umówić się telefonicznie lub bezpośred-
nio w punkcie informacji wydziału komunikacji, pokój 021. W celu 
zakończenia procesu umawiania telefonicznego lub osobistego 
podaje się 10 pierwszych cyfr numeru PESEL. 
- Nowy system nie jest systemem niesprawdzonym w działa-
niu. Wzięliśmy przykład z chojnickiego starostwa, gdzie z powo-
dzeniem działa już od dłuższego czasu. W Chojnicach doszło do 
tego, że kolejki skróciły się do kilku dni - usłyszeliśmy w staro-
gardzkim starostwie. | Arkadiusz Marciszek

Elektronika nie wszędzie 
się sprawdza
Od 10 września 2018 r. dojdzie do ważnej zmiany w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. 
Zawieszone zostanie umawianie wizyt drogą elektroniczną. Jak się okazuje, dotychczasowy 
elektroniczny system nie spełnił oczekiwań. Dochodziło do tego, że tablice rejestracyjne 
odbierało się nawet po 30 dniach od chwili złożenia wniosku.  

Jakiś czas temu na naszych łamach poprosiliśmy 
naszych czytelników o opinie na temat modyfikacji 
lub wydłużenia linii komunikacji miejskiej. Impulsem 
do tego było przedłużenie linii nr 7 do Rokocina. 
Mieszkańcy wsi z zadowoleniem przyjęli ten ruch, na 
który czekali wiele lat.

W listopadzie 2015 r. opracowano „Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego – dla sieci komunikacji miej-
skiej na lata 2015 - 2025”. W dokumencie określony został sche-
mat sieci komunikacji miejskiej jak i trasy poszczególnych linii 
dostosowanych do określonych zadań przewozowych. Określo-
ne zostały zadania przewozowe dla  linii 19 i 16, posiadające sta-
ły takt częstotliwości kursów z pozostałymi liniami podstawowy-
mi (12 i 14), który zapewnia wysoką częstotliwość rozkładu jazdy 
ułatwiającą organizację przesiadek i synchronizacje rozkładu jaz-
dy na głównych ciągach komunikacyjnych, oraz dla linii uzupeł-
niających - 7, 15, 17, 25, 27. 
Po zakończeniu przebudowy układu drogowego miasta i urucho-
mieniu węzła integracyjnego czyli obecnego dworca PKP plano-
wane jest przeprowadzenie kompleksowych badań popytu na 
usługi komunikacji miejskiej. Pozwoli to na opracowanie optyma-
lizacji układu komunikacji miejskiej.
Jest więc szansa na zabranie głosu w sprawie kursowania auto-
busów. Nasze łamy są też dobrym miejscem do wyrażania opinii 
w tym ważnym temacie. Tak jak poprzednio, przekażemy Wasze 
sugestie odpowiednim instytucjom. 
- Trzeba wziąć pod uwagę, że MZK jest tylko operatorem prze-
wozów. Wykonujemy zadania na zlecenie miasta i gminy wiejskiej 
Starogard Gdański. Aby autobusy mogły wyjężdżać poza grani-
ce miasta, miasto i gmina muszą zawrzeć porozumienie - mówią 
nam w MZK,
Rodzi się więc niepowtarzalna okazja, aby mieć wpływ na prze-
bieg linii. Ważne są wnioski indywidualne i zbiorowe. Warto więc 
przemyśleć w gronie sąsiadów, czy też samorządu mieszkańców 
propozycje, aby korzystanie z miejskich autobusów było przy-
jemniejsze. Ważny krok został już poczyniony przez urząd miej-
ski. Nowe Auotosany kursujące po ulicach miasta i gminy zbiera-
ją wyłącznie pozytywne opinie.

Otwarcie węzła integracyjnego niebawem, czekamy na 
Wasze opinie na naszym mailu: a.marciszek@expressy.pl

Możecie wpłynąć na przebieg 
linii koMunikacji Miejskiej

Fot. Autosan
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Policjanci zatrzymali 33-letnią mieszkankę 
starogardu Gdańskiego, która miała w mieszkaniu 
narkotyki. W wyniku przeszukania funkcjonariusze 
zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę, haszysz, 
tabletki ekstasy oraz tytoń i papierosy bez polskich 
znaków akcyzy. Mieszkanka Kociewia usłyszała już 
zarzuty. za posiadanie środków odurzających grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego doprowadzili do swojej 
jednostki kobietę podejrzewaną o posiadanie środków odurza-
jących. Mieszkanka Kociewia została zatrzymana wczoraj przed 
południem, po tym jak policjanci znaleźli w jej mieszkaniu blisko 
200 gramów różnego rodzaju narkotyków. Mundurowi zabezpie-
czyli między innymi amfetaminę, marihuanę, haszysz oraz tablet-
ki ekstasy. Kobieta posiadała również papierosy oraz tytoń bez 
polskich znaków akcyzy.

Śledczy przedstawili jej zarzuty dotyczące posiadania środków 
odurzających. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 
lat pozbawienia wolności. Zatrzymana przez funkcjonariuszy ko-
bieta odpowie również za wykroczenie skarbowe dotyczące po-
siadania krajanki tytoniowej oraz papierosów bez polskich zna-
ków akcyzy.

narkotyki plus papierosy - 
bardzo niekorzystny duet

Kilka lat temu rozpoczęliśmy współpracę ze zblewskim oddzia-
łem  Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i szkołą w Bytoni. 
Jesteśmy współorganizatorem pleneru. Ale zaczęliśmy myśleć 
o rozszerzeniu współpracy z lokalnym środowiskiem. Owocem 
tego jest dzisiejszy Jarmark Kociewski - mówi Jakub Piecho-
wiak,  leśniczy z Naleśnictwa Kaliska.
Jak dodaje Piechowiak, Kociewie jest nierozerwalnie związane 
z lasami, których bogactwo widać między innymi w regionalnych 
potrawach. 
- Pochodzę z Gdańska. Od czasu, kiedy zacząłem tu pracować 
nie miałem czasu nauczyć się kociewskiej gwary, ale wszyst-
ko przede mną. Być może za jakiś czas wystąpie na na scenie 
naszego jarmarku i zaśpiewam piosenkę po kociewsku. Mamy 
nadzieję, że  – mówi Jakub Piechowiak. Na scenie można było 
oglądać występy artystyczne, prezentacje kół Gospodyń Wiej-
skich, były też konkursy wiedzy o regionie. 

- Można zauważyć, że ludzie tu mieszkający coraz bardziej sie 
integrują i mają potzebę kultywowania tradycji i gwary. Jarmark 
w Wirtach i Walne Plachandry w Piasecznie wzmacniają poczu-
cie „bicia stąd” – mówi  Piotr Olszewski, jeden z organizatorów 
imprezy.     
- Takiego święta było nam potrzeba. Dzięki temu widać, jak moc 
jest w naszych mieszkańcach. I nie jest tak, jak dawniej, że wsty-
dzono się mówić gwarą – podsumowała imprezę Krystyna En-
gler, znana w okolicy twórczyni ludowa i popularyzatorka ko-
ciewskiej tradycji. Gościem specjalnym imprezy był Wojciech 
Cejrowski, któremu nadano tytuł Ambasadora Kociewia. Pod-
czas swojego przemówienia zaznaczył, że bycia Kociewiakiem 
nauczył go ojciec i jest dumny z tego, że pochodzi z tej nadwi-
ślańskiej krainy.
 | Arkadiusz Marciszek

W Wirtach biło 
serce Kociewia

Arboretum w Wirtach to przede wszystkim wspaniałe miejsce do podziwiania przyrody.  
Ale od tego roku kojarzone będzie również z regionalnym świętem jednoczącym Kociewiaków.
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REKLAMA 158/2018/RL

23 sierpnia w urzędzie miasta Starogard 
Gdański odbyła się uroczystość nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego pedagogom, którzy po odbyciu 
stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zdali 
odpowiedni egamin.

Do licznej grupy nauczycieli mianowanych w starogardzkich 
przedszkolach i szkołach podstawowych dołączyło siedem 
osób. Awans zawodowy otrzymali:
1) Aleksandra Bednarska-Nowak ze Szkoły Podstawowej Nr 3,
2) Magdalena Szopińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi,
3) Karol Szarmański ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi,
4) Lucyna Wartalska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi,
5) Małgorzata Rutkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 6,

6) Karolina Krzemińska ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
7) Monika Paraszczuk ze Szkoły Podstawowej Nr 2.

Poza nauczycielami odbierającymi akty mianowania, na uro-
czystości obecni byli również ich przełożeni, prezydent Staro-
gardu Gdańskiego Janusz Stankowiak i główny specjalista ds. 
oświaty w Urzędzie Miasta Hanna Stasiewicz.

Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele złożyli ślu-
bowanie i zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność na-
uczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość 

uczniów i własną oraz kształcić i wychowywać młode pokole-
nie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych i po-
szanowania Konstytucji RP.

– Dziękuję za wysiłek wkładany w pracę z uczniami – mówił 
prezydent Starogardu. – Wiem, że uzyskanie awansu zawodo-
wego wymagało od Was dużego poświęcenia. Udało się osią-
gnąć cel, więc na pewno zbliżający się kolejny rok szkolny roz-
poczniecie pełni nowych sił. Serdecznie Państwu tego życzę – 
powiedział Janusz Stankowiak.

Nauczyciele 
odebrali 
awanse

Fot. UM Starogard Gdański
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REKLAMA 160/2018/RL

Budynek nowej placówki będzie miał dwie kondygnacje.  
Powstanie 8  grup przedszkolnych  dla 200 dzieci oraz 
żłobek dla 24 maluszków.  W budynku znajdzie się mię-
dzy innym obszerna szatnia, stołówka i kuchnia, wszyst-
ko w bardzo wysokim standardzie. 
Każda sala przedszkolna wyposażona będzie we własną 
łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze.
Żłobek stanowić będzie duża sala zabaw, łazienka, po-
mieszczenie gospodarcze oraz sypialnia dla maluszków.
Nie zabraknie również dużej sali gimnastycznej o po-
wierzchni 180m2 , na której tak jak w Skarszewach odby-
wać się będzie szereg zajęć gimnastycznych i muzycz-
no-tanecznych.
- Wszystkie działania i funkcjonowanie nowej placówki 
oparte będzie na doświadczeniu z pracy w naszym skar-
szewskim Aniołku – mówi Hanna Nierzwicka.  Dyrekto-
rem obu placówek będzie pani  Katarzyna Gacek.
Otwarcie placówki w Starogardzie nastąpi we wrześniu 
2019 r.

Skarszewski „Aniołek” cieszy się pełnym zaufaniem ro-
dziców maluszków,  dowodem tego jest to, że placów-
ka ma pełne obłożenie. Co ważne, od sierpnia tego roku 
funkcjonuje tam kuchnia, w której na miejscu przygoto-
wywane są smaczne posiłki. 
Oferta edukacyjna jest bardzo bogata. Nauka j.angiel-
skiego odbywa się we wszystkich grupach przedszkol-
nych (nawet w tych najmłodszych), wszystkie dzieci bez 
wyjątku korzystają z zajęć dodatkowych odbywających 
się w „Aniołku”. Są to zajęcia ogólnorozwojowe na sali 
gimnastycznej, zajęcia z koszykówki, zajęcia muzyczne 
i taneczne . Starsze grupy mają dodatkowo zajęcia z ro-
botyki z klockami lego. Raz w miesiącu w przedszkolu 
odbywają się teatrzyki lub występy musicalowe.
Oddając swoje pociechy pod opiekę peronelowi „Anioł-
ka” mamy pewność, że dla dzieci czas tam spędzony bę-
dzie czasem wspaniałej zabawy i nauki.
Bieżącą działalność placówki można śledzić na facebo-
ok’u, wystarczy wpisać: Przedszkole i Żłobek Aniołek 
w Skarszewach.

Starogardzki 
„Aniołek”
Przy ulicy Powstańców Warszawskich w Starogardzie Gdańskim powstaje 
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Aniołek”. Będzie to drugi „Aniołek”. Pierwsza 
placówka, której właścicielką jest Hanna Nierzwicka z powodzeniem funkcjonuje 
w Skarszewach od prawie 5 lat.
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W tym roku w konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn: dwie 
drużyny ze STEICO, dwie drużyny z KGW Osieczna oraz Parafia Czarna 
Woda. Zgodnie z regulaminem konkursu zespoły grillowały potrawy w dwóch 
kategoriach. Tytuł Mistrza Grilla na Kociewiu 2018 zdobyła reprezentująca 
firmę drużyna STEICO, w której skład wchodziły Panie Andżelika Majchrzak 
i Ewa Peplinska. Drugie miejsce zajęła drużyna Koła Gospodyń Wiejskich 
z Osiecznej, natomiast trzecie drużyna reprezentująca Parafię Czarna 
Woda. W trakcie konkursu grillowania uczestnicy festynu przyznali nagrodę 
publiczności, którą okazała się ponownie drużyna STEICO w składzie Andżelika 
Majchrzak i Ewa Peplinska, natomiast z okazji 25 lat Gminy Czarna Woda 
Burmistrz Arkadiusz Gliniecki wręczył nagrodę burmistrza, którą otrzymały 
także przedstawiciele STEICO w składzie Izabela Rudnicka i Justyna Hoppe. 
W trakcie festynu odbył się mecz piłki nożnej, w którym zagrały zespoły 

Steico i Samorządowcy. Wygrała drużyna STEICO! Podczas imprezy na 
scenie zaprezentowały się także dzieci z ogniska muzycznego w „Kulturalnii”. 
Dla najmłodszych również zorganizowane były atrakcje w formie animacji 
i konkursów, quiz wiedzy o Kociewiu, kącik plastyczny, darmowa fotobudka, 
dmuchane zamki czy warsztaty na kole garncarskim. Wieczorem na scenie 
zaprezentował się zespół Harlej, który wykonywał najbardziej znane piosenki 
zespołu Dżem. Festyn zakończył się zabawą taneczną, którą poprowadził 
zespół Cocktail.

Jak widać pracownikom STEICO udało się wygrać konkursy w każdej 
konkurencji- i tej kulinarnej i sportowej, z czego jesteśmy wszyscy 
niezmiernie dumni!  
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! | Arkadiusz Marciszek

Steico mistrzem 
w grillowaniu

i nie tylko
 Na stadionie miejskim w Czarnej Wodzie odbyły się już VIII „Mistrzostwa 

w Grillowaniu na Kociewiu”. 

REKLAMA 156/2018/RL
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Jedną z wielu atrakcji było zwiedzanie Par-
ku Wieloryba czy wizyta w Bajkowej Chacie 
w Rewalu. Dzieci pojechały także na wyciecz-
ka autokarowa do Trzęsacza, gdzie znajdują 
się ruiny gotyckiego kościoła na skarpie oraz 
Muzeum Multimedialne na klifie. Kolejnym 
punktem programu była wycieczka autokaro-
wa do Pobierowa, gdzie znajduje się Magiczny 
Domek, który proponuje niezwykłą przygodę 
w domku, który „stanął na głowie”. Wszystko 
tam było odwrócone i sprawiało niesamowite 
wrażenie. Zwykłe rzeczy nabierały całkowicie 
nowego charakteru, a wszyscy musimy przy-
znać, iż spacer po suficie to nie lada wyzwa-
nie dla zmysłów.

Kolejną atrakcją była wizyta w największym 
Aqua Parku w północnej Polsce w Pogorzeli-
cy, gdzie dzieciaki mogły korzystać z krytych 
i odkrytych basenów, jaccuzi, wodnego placu 
zabaw oraz wodnych zjeżdżalni.
Natomiast jako dodatkowy program tema-
tyczny dla chętnych była możliwość uczęsz-
czania na codzienne zajęcia z języka angiel-
skiego- dzieci miały możliwość dowiedzieć się 
jak połączyć naukę ze wspaniałą zabawą.
Po raz kolejny okazało się, iż kolonie zostały 
przygotowane na wysokim poziomie, a dzieci 
miały możliwość skorzystania w pełni z boga-
tego programu wyjazdu.

Kolonie - Rewal
Kolejny wyjazd dzieci pracowników STEICO zorganizowany był do 

miejscowości Rewal- to kąpielisko nadmorskie w województwie 
zachodniopomorskim, którego plaża od lat otrzymuje „Błękitną 

flagę” –międzynarodowe odznaczenie przyznawane najczystszym 
i najbezpieczniejszym kąpieliskom na świecie
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Uczestnicy programu „zdolni z Pomorza” nie 
odpoczywają w wakacje. Okazją do poszerzenia 
swojej wiedzy był obóz naukowy, który dla wybranej 
120 osobowej grupy odbył się w Narodowym Centrum 
Żeglarskim w Gdańsku-Górkach zachodnich. 
Na uczniów czekał szereg zajęć praktycznych 
i teoretycznych. 

Zdolni z Pomorza to unikatowy w skali kraju program Samorzą-
du Województwa Pomorskiego. Dzięki ogromnemu dofinasowa-
niu unijnemu pieniądze trafiają do 19 powiatów naszego woje-
wództwa, a wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdol-
nieni z przedmiotów ścisłych jak i w obszarze kompetencji spo-
łecznych. Objęci pomocą są również nauczyciele. Szkolą się 
oni między innymi w zakresie odkrywania talentów oraz pracy 

z uczniem uzdolnionym. Zajęcia na 
obozie naukowym dotyczą również 
aktywności fizycznej. Wśród nich 
są miedzy innymi lekcje z żeglar-
stwa. To właśnie podczas zajęć że-
glarskich obóz naukowy odwiedzi-
li Dariusz Męczykowski, przewodni-
czący Komisji Nauki, Edukacji, Kul-
tury i Sportu Sejmiku Woj. Pomor-
skiego oraz Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji 
i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim. Uczniowie opowiedzieli 
jak wyglądają zajęcia oraz co podoba im się najbardziej nie tylko 
na obozie, ale i w programie. Zaprezentowali również w prakty-
ce nabyte umiejętności żeglarskie. Programem Zdolni z Pomo-
rza objętych zostało ponad 1700 osób. Wartość wszystkich proj. 
Zdolni z Pomorza to ponad 27 mln zł., z czego znaczna część 

to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W roku szkol-
nym 2018/2019 program będzie kontynuowany. Co więcej, po-
jawi się nowe wsparcie w postaci możliwości uzyskania stypen-
dium przez uczniów tworzących zespół na realizację projektów 
w konkursie, od 1000 do 5000 zł na zespół. 

Zdolni z Pomorza
łapią wiatr w żagle 

DARIUsz MĘCzyKOWsKI
przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu sejmiku woj. Pomorskiego:

Każdy projekt, który inwestuje w młodzież to projekt 
z przyszłością. Zdolni z Pomorza to niesamowita oka-
zja dla młodych ludzi do rozwinięcia ich talentów, pasji 
i mocnych stron. Od uczestników programu słyszę same 
dobre słowa o zajęciach i prowadzących. Cieszę się, że 
młodzież chce się uczyć i podnosić sobie poprzeczkę co-
raz wyżej. Jestem przekonany, że ci młodzi ludzie zajdą 
bardzo wysoko i w przyszłości obejmą stanowiska ma-
jące duży wpływ na rozwój nowych technologii.

MIECzysłAW sTRUK
marszałek województwa pomorskiego: 

Indywidualne podeście zorientowane na 
ucznia i wszechstronność form wsparcia to 
najważniejsze zalety programu Zdolni z Po-
morza. Obok zajęć pozalekcyjnych, ucznio-
wie uczestniczą m.in. w spotkaniach akade-
mickich, obozach naukowych, objęci są rów-
nież wsparciem stypendialnym.

””
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szkolnictwo 
zawodowe 
na bardzo 
wysokiM 
pozioMie
Edukacja w województwie 
pomorskim z każdym rokiem 
ma się coraz lepiej. To zasługa 
między innymi dużych nakładów 
finansowych przeznaczanych na 
rozwój szkół zawodowych. 

Dofinansowanie szkolnictwa zawodowe-
go przekłada się na jakość i dopasowanie 
oferty kształcenia zawodowego do aktu-
alnej gospodarki.
- To młodzi ludzie są przyszłością tego 
kraju, więc trzeba zrobić wszystko, by 
mieli jak najlepsze warunki do kształcenia 
się i rozwoju kariery – podkreśla Dariusz 
Męczykowski, przewodniczący Komisji 

Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. – Sejmik na 
czele z Marszałkiem przykłada ogromną 
wagę do edukacji młodych ludzi.
Wsparcie pomorskiego szkolnictwa za-
wodowego realizowane jest poprzez 
przedsięwzięcie strategiczne „Kształto-
wanie sieci szkół zawodowych w regio-
nie”. Objęto nim szkolnictwo zawodowe 
w każdym powiecie województwa pomor-
skiego. Łączna wartość całego przedsię-
wzięcia strategicznego wyniosła 382 mln 
zł! Dla powiatów to ogromne wsparcie. 
Całkowita wartość projektów w niektó-
rych z nich wyniosła:
- powiat kościerski – 5,2 mln zł (dofinan-
sowanie 4,6 mln zł)
- powiat kartuski – 11,5 mln zł (dofinanso-
wanie 9,9 mln)
- powiat starogardzki – 22,4 mln zł (dofi-
nansowanie 18,8 mln zł)
- powiat gdański – 5,5 mln zł (dofinanso-
wanie 4,7 mln zł)
W poszczególnych powiatach wspar-
ciem objętych są setki, a nawet tysiące 
uczniów. Mają oni do dyspozycji praktyki 
i staże zawodowe wykraczające poza za-
kres kształcenia zawodowego praktycz-

nego wynikający z podstawy programo-
wej kształcenia zawodowego (w wymia-
rze 150 godzin), realizowane u pracodaw-
ców/przedsiębiorców. Jak kształtuje się 
to w w/w powiatach? powiat gdański: 180 
uczniów; powiat kościerski: 528 uczniów; 
powiat starogardzki: 1000 uczniów; po-
wiat kartuski: 655 uczniów.
- Cieszymy się, że odpowiedź na to 
przedsięwzięcie jest tak pozytywna, co 
przekłada się na duże zainteresowanie 
nim wśród szkół naszego województwa. 
Liczby mówią same za siebie - podkreśla 
Krzysztof Trawicki, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego.
Środki z przedsięwzięcia przeznacza-
ne są nie tylko na dodatkowe zajęcia, ale 
także na modernizację pracowni dydak-
tycznych czy remonty budynków szkół. 
Dzięki nim wsparcie otrzymują również 
nauczyciele kształcenia zawodowego 
(studia podyplomowe, kursy, szkolenia, 
uzyskiwanie kwalifikacji doradców – za-
wodowych). To gigantyczne przedsię-
wzięcie, które ma realny wpływ na znacz-
ne podniesienie poziomu kształcenia za-
wodowego w województwie pomorskim. 

poMóżcie 
znaleźć 
sprawców 
niesłychanego 
wandalizMu
Już dawno w Godziszewie nie było przykładu tak 
bezmyślnie głupiego aktu wandalizmu. 
Burmistrz Skarszew opublikował apel: Szanowni Państwo!  
Jak wszyscy wiemy w wyrafinowany i precyzyjny sposób znisz-
czono poszycie hali sportowej w Godziszewie. Chciałem poinfor-
mować, że po konsultacji z fukncjonariuszami KPP wyznaczyliśmy 
prywatnie wysoką nagrodę, za pomoc i informacje, mogące do-
prowadzić do ujęcia sprawców tego przestępstwa. Nagrodę w wy-
sokości 5 000 zł ufundowałem wspólnie z Izabelą Wołoszyk, Mar-
cinem Byczkowskim i Krystianem Latoszewskim. Oprócz tego do-
datkowe 10 000 zł ufundował pragnący zachować anonimowość 
mieszkaniec Skarszew. Takie akty muszą być zawsze stanowczo 
potępione i wyjaśnione.
Apelujemy razem z policją do osób, które posiadają jakiekolwiek 
informacje mogące mieć związek z tą sprawą, o przekazywanie 
ich do posterunku policji w Skarszewach przy ul. Dworcowej 33 
tel. 58 588-24-07 lub pod całodobowy numer telefonu dyżurne-
go komendy w Starogardzie Gdańskim 58 737-02-22. Informacje 
w tej sprawie można przekazywać również do sekretariatu Wy-
działu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie 
Gdańskim pod nr 58 737-02-10.

Jaką, waszym zdaniem karę powinni ponieść sprawcy tego 
absurdalnie głupiego czynu?  
Napiszcie o tym w komentarzach na stronie gst24.pl.

Fot. UM Skarszewy



NIERUCHOMOŚCI

sPRzEDAM

sPRzEDAM działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m., tel. 692 709 330

sPRzEDAM działkę ogrodniczą z dom-
kiem, szklarnią i oczkiem wodnym, tel. 538 
443 446

PIĘKNy, całoroczny dom w otulinie zieleni 
z widokiem na jezioro w Kamieniu, tel. 794 
710 073

sPRzEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

sPRzEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej 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, tel. 787 634 165

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

POszUKUJĘ WyNAJĄĆ

JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

sPRzEDAM

sPRzEDAM działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m., tel. 692 709 330

sUzUKI sx4, 2010r., 1600 cm3, 90 koni, 
przebieg 187 tys., czerwony, diesel, Reda, 
tel. 510 260 315, cena: 19 500 

KUPIĘ

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.
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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

32-LATEK pozna panią do 47 lat w celu sta-
łego związku, tel. 690 526 075

RÓŻNE

sPRzEDAM małą lodówkę i maszynę do 
szycia, Wejherowo, tel. 517 159 871

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

sPRzEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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Aleksandra Wysiecka została menadżerem tej sportowej placówki. 
Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku ze specjalizacją fitness - nowoczesne formy gimnasty-
ki. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku zarządzanie oświa-
tą. Jest magistrem wychowania fizycznego, nauczycielką wycho-
wania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach. 
Ponadto ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepia-
nu i gitary.
Żona i matka bliźniaczek: Kingi i Igi.
Przez wiele lat tworzy historię starogardzkiej drużyny cheerleade-
rek. Kiedyś tańczyła w zespole tanecznym dopingującym drużynę 
Pakmet. Od 2005 roku jest trenerką i choreografem zespołu Ale-
xTeam Polpharma Starogard Gdański. 
Ponad to prowadzi wiele zajęć tanecznych oraz zajęć rozwijają-
cych motorykę u dzieci.

Swoją przygodę z fitnessem rozpoczęła w 2008 roku. Instruktorka 
m.in. dance, step, fit ball, easy ball , bosu, stretching, power pump.  
Cały czas poszerza swoją wiedze poprzez uczestnictwo w róż-
nych szkoleniach i konwencjach fitness. Obecnie zafascynowana 
dietetyką i suplementacją.

Zajęcia fitness prowadzi z niezwykłą pasją i zaangażowaniem.  
Zachęca swoja osobowością do aktywnego i zdrowego trybu ży-
cia. Jako „świeżo upieczona” mama motywuje panie do dbania 
o swoje zdrowie fizyczne jak i psychiczne poprzez zajęcia rucho-
we i odnowę biologiczną.
Kierownikiem siłowni i liderem trenerów w Skarszewskim Centrum 
Sportu został Tomasz Połłum. 
Ukończył studia magisterskie z wychowania fizycznego i studia 
podyplomowe z dietetyki.
Ma uprawnienia trenera lekkoatletyki II klasy i międzynarodowe 
uprawnienia trenera personalnego.
Tomek trenował wiele sportów m. in. lekkoatletykę ale kontuzja 
uniemożliwiła mu profesjonalne kontynuowanie tej dyscypliny.  
Następne 10 lat poświęcił trenowaniu kulturystyki, a obecnie ćwi-
czy rekreacyjnie i poświęca czas swoim podopiecznym. 
Aktualnie pracuje jako trener i prowadzi działalność handlową. 
Dzieli się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem. 
Tomek od zawsze powtarza - nie każdy musi zostać kulturystą czy 
zawodniczką fitness, każdy jednak, niezależnie od wieku może po-
prawić swoją sylwetkę i zadbać o swoje zdrowie – Tomek wraz ze 
swoim zespołem chętnie Wam w tym pomoże!

| Arkadiusz Marciszek

Mianowania na 
stanowiska w SCS

Skarszewskie Centrum Sportu jesienią otworzy swoje podwoje. Powoli krystalizuje się załoga.

W sierpniu KP starogard Gdański rozegrał cztery 
kolejki spotkań III ligi. Wszystkie mecze były 
z silnymi ekipami z Wielkopolski. Bilans jest 
rewelacyjny - 3 zwycięstwa, 1 remis. Początek 
sezonu jest wymarzony.

A oto wyniki meczów KPS- Sokół Kleczew 4:1, KKS Kalisz - KPS 
1:1, KPS - Lech II Poznań 2:0, Polonia Środa - KPS 0:1. 
Dzięki bardzo dobrym wynikom naszych piłkarzy, którzy w run-
dzie wiosennej poprzedniego sezonu zostali okrzyknięci „Ry-
cerzami wiosny”, zwycięstwu w czerwcowym Finale Wojewódz-

kiego Pucharu Polski oraz znakomitemu wejściu w nowy sezon 
2018/19 moda na kibicowanie starogardzkiej drużynie powraca 
po wielu latach ze zdwojoną siłą.
Aby wesprzeć naszych piłkarzy najlepiej jest przystąpić do 
„Klubu 100”. „Klub 100” zrzesza już kilkudziesiąt podmiotów 
w tym osoby prywatne i przedsiębiorców którym na sercu leży 
dobro starogardzkiego Klubu Piłkarskiego. 
Klub zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia i wejścia do 
grona sympatyków naszego klubu.
- Stwórzmy silne podstawy do działania i walczmy o kolejne cele 
– mówią piłkarscy działacze. Więcej na temat przystąpienia do 
Klubu można dowiedzieć się pod nr tel. 664 875 970

W szóstej edycji Międzynarodowego Turniej 
Piłki Nożnej Polpharma Deyna Cup Junior 
2018 uczestniczyło aż 360 zawodników 
w wieku 8 i 9 lat. Reprezentowali 24 
kluby sportowe z 9 państw. W kategorii 
ośmiolatków zwyciężyła Legia Warszawa, 
a wśród dziewięciolatków najlepsi byli 
reprezentnaci Hiszpanii z klubu Valencia CF.

Do Starogardu przyjechali młodzi piłkarze z Anglii, 
Hiszpanii, Czech, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji i Li-
twy. Oczywiście nie zabrakło zawodników z czołowych 
klubów polskiej ekstraklasy takich jak Legia Warszawa, 
Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok, 
dwóch zespołów z czerwcowych eliminacji –  Błękitni 
ze Stargardu i Jedynka Reda, jak również przedstawi-
cieli gospodarzy. 
Marcin Kaszubowski-prezes KS Beniaminek 03 pod-
czas otwarcia turnieju powiedział: 
– Turniej z roku na rok cieszy się coraz większą popu-
larnością. Przez te sześć lat Starogard wyrobił sobie 
znaną i liczącą się w środowisku piłkarskim markę. Są 
tu drużyny, które na stałe wpisały zawody w swój ka-
lendarz sportowy. Dzieci chętnie przyjeżdżają do na-
szego miasta. Mają niepowtarzalną okazję sprawdze-
nia się na międzynarodowej arenie. Młodzi piłkarze 
uczą się gry fair play oraz zdrowej i ambitnej rywaliza-
cji. Przy okazji poznają inne kultury i nawiązują trwałe 
przyjaźnie. Istotą Turnieju jest nie tylko propagowanie 
sportu, ale też pokazanie im miasta, w którym urodziła 
się legenda futbolu – Kazimierz Deyna.

piłkarskie talenty 
na starogardzkiM 
stadionie

kp starogard gdański wicelidereM tabeli

Fot. KP Starogard Gdański

Fot. UM Skarszewy Fot. UM Skarszewy
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