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Remontują 
drogi
Powiat i Ponad 50 km dróg po-
wiatowych zostanie wyremonto-
wanych w tym roku. Trwają już 
prace modernizacyjne.

Z nowych nawierzchni mają korzystać miesz-
kańcy i przyjezdni. Kilka dni temu starosta po-
wiatu Leszek Burczyk, wicestarosta Kazimierz 
Chyła, etatowy członek zarządu, Patryk Ga-
briel, przewodniczący Komisji Infrastruktury 
Dariusz Nagórski oraz dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg, Dariusz Kurzyński dokonali in-
spekcji dróg. Odwiedzili m.in. gminę Skarsze-
wy, gdzie odnawianych zostało 10 km dróg 
do Szczodrowa i Nowego Wieca, a wcześniej 
zmodernizowano odcinek w Mariance k. Go-
dziszewa. Inwestycje te w pełni finansowane 
są z budżetu powiatu.  (SEBA)

Mieszkańcy 
Skarszew

będą się 
BAWIĆ

str. 7 i 12

Dla ducha 
i podniebienia
Czarna woda i Przed nami już 
VI Mistrzostwa w Grillowaniu na 
Kociewiu. Gdzie? Oczywiście, że 
w Czarnej Wodzie.

Już 6 sierpnia od godz. 16 na stadionie miej-
skim w Czarnej Wodzie będziemy mogli zo-
baczyć i poczuć grillowanie mięsa, owoców, 
warzyw, ryb, serów i innych przysmaków. Dla 
zwycięzców organizatorzy przewidzieli tytuł 
,,Mistrz grilla na Kociewiu 2016” oraz atrak-
cyjne nagrody. Ale to nie wszystko. W ramach 
imprezy odbędzie się także wspólna zabawa 
i nauka tańca. Swoje umiejętności zaprezen-
tują grupy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sta-
rogardzie Gdańskim. Na scenie zobaczymy też 
młodych wokalistów. W programie jest m.in. 
występ Aleksandry Wegner, finalistki konkursu 
,,Muzyczny skarb w Czarnej Wodzie”.  (SEBA)
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Trwa sezon plenerowych 
imprez. Gwiazdą Skarszew-

skiego Dnia Młodzieży 
będzie raper Tede (patrz 
zdjęcie na okładce). Do-
datkowo mieszkańców 

i przyjezdnych czeka 
kontynuacja Skarszewskich 

Sobótek.
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Nagrody, awanse i odznaczenia
Starogard gd i Z rąk przełożonych otrzymali nagrody, odznaczenia i dyplomy. W ten spo-
sób 97. rocznicę utworzenia policji państwowej uczcili policjanci z powiatu starogardzkiego. 
W uroczystej akademii oprócz stróżów prawa uczestniczyli też przedstawiciele administra-
cji samorządowej i wymiaru sprawiedliwości, a także zaprzyjaźnione służby mundurowe.

Uroczystości odbyły się w Komendzie 
Powiatowej Policji w Starogardzie 
Gdańskim. Ich głównym punktem było 
wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Na 
wyższe stopnie awansowało czterdzie-
stu funkcjonariuszy. Akty mianowania 
wręczał mł. insp. Krzysztof Kozelan, 
pierwszy zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Gdańsku, a także 
mł. insp. Bogusław Ziemba, komen-
dant powiatowy policji w Starogardzie 
Gdańskim. 
W trakcie uroczystości szef starogardz-
kiej komendy podkreślał, że służba 
w policji dotyka każdej sfery: począw-
szy od życia zawodowego, poprzez 
czas wolny, a skończywszy na relacjach 
społecznych. Mł. insp. Bogusław Ziem-
ba dziękował funkcjonariuszom, pra-
cownikom policji, przedstawicielom 
związków zawodowych, samorządów 
terytorialnych i wymiaru sprawiedli-
wości, a także służb, które na co dzień 
wspierają działania funkcjonariuszy.
Mniej oficjalna część obchodów święta 
policji związana była z udostępnieniem 
komendy mieszkańcom i przyjezd-
nym. Chętni mogli przyjrzeć się pracy 

policjantów i zapoznać się ze sprzętem, 
który wykorzystują w codziennej służ-
bie. Warto zaznaczyć, że z powyższej 
możliwości skorzystało wielu miesz-
kańców powiatu starogardzkiego. 
Tego dnia Komendę Powiatową Policji 
w Starogardzie Gdańskim odwiedza-
ły nie tylko rodziny z dziećmi, ale też 
seniorzy oraz grupy zorganizowane.  
- Bardzo miłą niespodziankę policjan-
tom sprawiły dzieci, które odwiedziły 
starogardzką komendę w mundurach 
policyjnych – zaznacza st. asp. Marcin 
Kunka, oficer prasowy KPP w Staro-
gardzie Gdańskim. - Najmłodsi goście 
odważnie zadawali pytania i z wielką 
uwagą przysłuchiwali się wypowie-
dziom policjanta, który opowiadał 
o codziennej pracy mundurowych.
Sebastian Dadaczyński
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ODPOWIe ZA POSIADANIe 
MArIhUANy
Starogard gd. i Starogardzcy policjanci zatrzymali 
23-latka, który trzymał w mieszkaniu narkotyki. W czasie 
czynności związanych z przeszukaniem funkcjonariusze 
zabezpieczyli worek strunowy, w którym znajdowało się 
ponad 80 gramów marihuany. Za posiadanie środków 
odurzających mężczyzna może trafić nawet na trzy lata 
do więzienia.

Kryminalni ze Starogardu 
Gdańskiego doprowadzili 
do swojej jednostki męż-
czyznę podejrzewanego o 
posiadanie środków odu-
rzających. Mieszkaniec Ko-
ciewia został zatrzymany, 
po tym jak policjanci zna-
leźli w jego mieszkaniu po-
nad 80 gramów suszu ro-
ślinnego. Przeprowadzone 
przez funkcjonariuszy ba-
danie wykazało, że była to 
marihuana. Jej właściciel 
został przekonwojowany 

do komendy i osadzony 
w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych.
- To już kolejne zabezpie-
czone w tym roku środki 
odurzające, które dzięki 
pracy miejscowych funk-
cjonariuszy nie trafią w 
ręce osób nieświadomych 
zagrożenia, wynikającego 
z zażywania narkotyków 
- podkreśla st. asp. Mar-
cin Kunka, oficer praso-
wy starogardzkiej policji.      
(SEBA)

26-LATKA TrAfIłA 
DO SZPITALA
Starogard gd. i Do groźnego wypadku drogowego 
z udziałem dwóch osobowych volkswagenów doszło 
w Starogardzie Gd. Auta zderzyły się na skrzyżowaniu Al. 
Armii Krajowej z Al. Jana Pawła II. Jedna osoba została ran-
na i trafiła do szpitala. Obecnie funkcjonariusze wyjaśnia-
ją bliższe okoliczności.

- Dyżurny starogardzkiej 
komendy otrzymał zgłosze-
nie o wypadku drogowym, 
który wydarzył się na skrzy-
żowaniu Al. Armii Krajowej 
z Al. Jana Pawła II. Na miej-
sce natychmiast udali się 
policjanci z drogówki oraz 
funkcjonariusze z wydzia-
łu dochodzeniowo-śled-
czego wraz z technikiem 
policyjnym. Jak wstępnie 
ustalili pracujący na miej-
scu śledczy do wypadku 
doszło w wyniku nieustą-
pienia pierwszeństwa, gdy 
kierująca volkswagenem 
lupo skręcając na skrzyżo-
waniu w lewo doprowadzi-
ła do zderzenia z jadącym 
w przeciwnym kierunku 

golfem - wyjaśnia st. asp. 
Marcin Kunka, rzecznik sta-
rogardzkiej policji. 
Badanie alkomatem wy-
kazało, że osoby kie-
rujące pojazdami były 
trzeźwe. W wyniku tego 
zdarzenia obrażeń ciała 
doznała 26-letnia miesz-
kanka Starogardu Gd., 
która kierowała golfem. 
Kobieta trafiła do szpitala. 
Policjanci sporządzili oglę-
dziny oraz zatrzymali do-
wody rejestracyjne, a tech-
nik kryminalistyki wykonał 
dokumentację fotograficz-
ną. Obecnie stróże prawa 
wyjaśniają bliższe oko-
liczności tego zdarzenia.     
(SEBA)

TrZy OSOBy rANNe W WyPADKU
nowy wieC i Do bardzo groźnego wypadku doszło w Nowym Wiecu. Osobowe volvo, jadące 
w stronę Skarszew, uderzyło w drzewo. Aż trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko.

Przybyli na miejsce strażacy musieli rozcinać auto, by dostać 
się do kierującej, która doznała poważnego urazu kończyn 
dolnych. Jej stan zdrowia był na tyle poważny, że lekarz ka-
retki pogotowia podjął decyzję o wezwaniu śmigłowca. Lot-
nicze Pogotowie ratunkowe przetransportowało kobietę do 
gdańskiego szpitala na Zaspie. Do szpitala, tyle że w Staro-
gardzie Gdańskim, trafili także mężczyzna i niemowlę. Na 
szczęście, ich stan zdrowia nie jest zły, bo doznali wyłącznie 
ogólnych potłuczeń ciała.
- Nie znamy jeszcze przyczyny wypadku – informuje Marcin 

Kunka, oficer prasowy starogardzkiej policji. - Wiemy jedynie, 
ze kobieta zjechała na lewą stronę drogi i uderzyła w drzewo. 
Pobrano jej krew, by sprawdzić, czy była trzeźwa.
Dodajmy, że to już kolejne niebezpieczne zdarzenie na tej 
trasie w ostatnim czasie. W poprzednim numerze pisaliśmy 
o kierowcy bmw, który także uderzył w drzewo. Niestety, 
droga jest wąska, kręta, więc należy bardzo uważać. Pocie-
szeniem jest fakt, że Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął już 
remont powyższej trasy, więc za kilka dni kierowcy będą się 
już cieszyć z nowej nawierzchni.         (SEBA)
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Starogard gd. i O wielkim szczęściu, a w zasadzie drugim życiu, może mówić jeden z mieszkańców Starogardu Gdańskiego. W trakcie 
akcji bezpłatnych badań profilaktycznych dowiedział się, że ma... zawał. Szybka decyzja, karetka pogotowia, a potem szpital. Dzięki 
prawidłowej reakcji kardiologa mężczyzna żyje, a nawet czuje się dobrze.

Tegoroczny dzień bezpłatnych badań profilaktycznych pn. 
Park Zdrowia, który Kociewskie Centrum Zdrowia zorganizo-
wało z Polpharmą, na długo pozostanie w pamięci romana 
Kowalskiego. Po wykonanych badaniach w punkcie kardio-
logicznym decyzją lekarza kardiologa z powodu podejrzenia 
zawału mięśnia sercowego został szybko przewieziony przez 
karetkę specjalistyczną do miejscowego szpitala.
- W piątek czułem się słabo, pociłem się i kuło mnie pod ser-
cem – wspomina pan roman. - Wyczytałem w gazecie, że jest 
Park Zdrowia i że na miejscu jest kardiolog, nie trzeba wiele 
w kolejce czekać. rano po pracy przyszedłem do domu się 
wykąpać, w domu wszyscy spali, nikomu nic nie mówiłem 
i poszedłem do parku. I w parku tak miałem dobrze, że tra-
fiłem na doktora Jendrzejewskiego, który spojrzał na moje 
wyniki i powiedział do mnie: „Co Pan tutaj robi. Pana tutaj nie 
powinno być, Pan powinien być dawno w szpitalu”. Akcja się 
szybko zrobiła, karetka moment została wezwana, a w szpi-
talu od razu trafiłem koronarografię, gdzie czekali już na 
mnie lekarze. Dzięki specjalistom z Kociewskiego Centrum 
Zdrowia i kardiologii inwazyjnej, gdzie mi zrobili zabieg czu-
je się dzisiaj „jak młody Bóg”. Jest bardzo duża różnica, czuję 
się bardzo dobrze.
Bohater naszego artykułu wcześniej nie miał żadnych serco-
wych problemów. - To mój pierwszy zawał i mam nadzieję 
ostatni. Św. Piotr mnie chyba jeszcze nie chce - śmieje się. - 
Teraz czeka mnie rehabilitacja, a potem wrócę do pracy.
Pan roman jednocześnie zachęca wszystkich, którym zależy 
na zdrowiu, aby korzystali z badań profilaktycznych. - Dobrze, 

że poszedłem do parku, bo gdybym został w domu i stamtąd 
wołał dopiero karetkę, mogłoby być za późno. Teraz na pew-
no będę korzystał z takich akcji, bo mądry Polak po szkodzie 
– kończy.   Sebastian Dadaczyński

Zawał mięśnia sercowego jest chorobą, która 
występuje nagle. Poprzedzają ją objawy, sygna-
lizujące o możliwości dojścia do zatrzymania 
akcji serca. Atak serca może być spowodowa-
ny rozwijającą się przez dłuższy czas chorobą 
wieńcową, która charakteryzuje się zatkaniem 
blaszek miażdżycowych, powodując blokadę 
w normalnym przepływie krwi.

OBjAWy śWiADcZącE O mOżliWOści 
WyStąpiENiA ZAWAŁu SErcA:
- odczuwanie piekącego, gniotącego, 
rozpierającego bólu w okolicy mostka 
- uczucie zgagi 
- ból może promieniować w stronę łopatek,
 żuchwy lub podbrzusza 
- odczuwalne drętwienie rąk 
- lepki pot 
- bladość skóry 
- wymioty i nudności 
- dreszcze 
- spadek ciśnienia tętniczego

SerCe STArOGArDU PO NOWeMU?
Starogard gd. i Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, odwiedził Sta-
rogard Gdański. Jest szansa, że miasto otrzyma środki na odnowienie Rynku.
Marszałek przyjechał do 
Starogardu na zaprosze-
nie władz miasta. Oprócz 
prezydenta Janusza Stan-
kowiaka i wiceprezydenta 
Przemysława Bieska –Ta-
lewskiego w spotkaniu 
uczestniczyli przewodni-
czący rady Miasta Jarosław 
Czyżewski, przedstawiciele 
starogardzkich organizacji 
pracodawców oraz pra-
cownicy Urzędu Miasta.
Głównym tematem rozmów 
była sprawa realizacji pro-
jektu „Starogardzki rynek 
od nowa”.
Wcześniej władze miasta 
złożyły wniosek o dofinan-
sowanie przebudowy płyty 
rynku, ratusza oraz odno-
wienie murów obronnych 
z pieniędzy unijnych. Pro-
jekt znalazł się na liście re-
zerwowej wniosków, które 
przeszły pozytywną ocenę 
merytoryczną i formalną. 
Marszałek podczas wizyty 
w Starogardzie przyznał, 
że miasto ma bardzo dużą 
szansę na uzyskanie tego 
dofinansowania.
- Wydarzenia związane 
z Brexitem, które spowodo-
wały wzrost euro, przesunię-

cie niektórych zadań na listę 
krajową, prawdopodobna 
rezygnacja kilku beneficjen-
tów z przyznanej dotacji 
oraz oszczędności poprze-
targowe prawdopodobnie 
spowodują, że dostępne 
będą środki do podziału po-
między oczekujące na dofi-
nansowanie projekty z listy 
rezerwowej – powiedział 
Mieczysław Struk. – Poza 
tym na korzyść miasta prze-
mawia też fakt, że władze 
Starogardu zamierzają roz-
począć przebudowę rynku 
w 2017 roku, mimo niewia-
domej, czy projekt dostanie 
wsparcie finansowe z Unii, 
czy też nie.
Przy okazji marszałek wo-
jewództwa pomorskiego 

pogratulował władzom 
Starogardu aktywności i de-
terminacji w dążeniu do 
realizacji najważniejszych 
dla miasta zadań. Podkreślił 
spójność podejmowanych 
działań oraz fakt, że już na 
początku realizacji nowego 
regionalnego Programu 
Operacyjnego Starogard 
Gdański otrzymał duże, kil-
kunastomilionowe wspar-
cie z Unii europejskiej. 
Samorządowcy omówili 
również tematy dotyczące 
dróg, stanu przygotowań 
do realizacji zadań, dofi-
nansowywanych z rPO na 
lata 2014-2020 oraz planów 
miasta związanych z rozwo-
jem bazy sportowej. 
opr. Sebastian Dadaczyński

ODSZeDł ANDrZeJ GrZyB
Czarna woda i Ta wiadomość wstrząsnęła wieloma mieszkańcami Kociewia. Andrzej 
Grzyb - znany i szanowany regionalista zmarł po długiej chorobie. W pogrzebie popularnego 
senatora uczestniczyły tłumy.

Andrzej Grzyb urodził się 
w Złym Mięsie. Był absol-
wentem I Liceum Ogól-
nokształcącego w Staro-
gardzie Gdańskim oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pracował w prywatnych 
przedsiębiorstwach. W la-
tach dziewięćdziesiątych 
był burmistrzem Czarnej 
Wody, a od 1998 roku do 
2002 pełnił funkcję staro-
sty starogardzkiego. Przez 
kolejne lata był wiceprze-
wodniczącym Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego. 

W 2007 roku z powodze-
niem kandydował na sena-
tora rP, podobnie jak cztery 
lata później. Później, z uwa-
gi na chorobę, nie ubiegał 
się już o mandat.
Trzeba zaznaczyć, że An-
drzej Grzyb był nie tyle 
politykiem, ale przede 
wszystkim pisarzem, poetą 
i fotografikiem. Debiutował 
w czasopiśmie „Pomerania”. 
Opublikował łącznie ponad 
dwadzieścia książek i wie-
le regionalnych bajek dla 
dzieci. Zmarł w wieku 64 lat.  

- Śmierć Andrzeja Grzyba to 
niepowetowana strata dla 
naszego powiatu i całego 
regionu – mówił Leszek Bur-
czyk, starosta starogardzki. - 
Ten niestrudzony promotor 
naszej małej ojczyzny, jak 
zwykł mawiać o Kociewiu, 
całe swoje życie poświęcił 
pracy na rzecz Kociewia. 
Trudno będzie wypełnić 
pustkę po nim jako artyście, 
działaczu społecznym, po-
lityku i regionaliście. Cześć 
Jego Pamięci.
Sebastian Dadczyński
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Program Mieszkanie Plus rusza z kopyta
region i Dobra wiadomość dla oczekują-
cych na własne M. Budowa pierwszych lo-
kali w ramach rządowego programu Miesz-
kania plus może się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. Taki wniosek płynie z konfe-
rencji prasowej Kierownictwa Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa.

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zor-
ganizowano konferencję prasową dotyczącą Narodo-
wego Programu Mieszkaniowego. Uczestniczyli w niej: 
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adam-
czyk,Wiceminister tego resortu Kazimierz Smoliński 
oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
– Odwiedziliśmy Pomorze, by sprawdzić, jakie są możli-
wości realizacji programu Mieszkania plus. Mam dobre 
wieści. Posiadamy nie tylko tereny pod zabudowę, ale 
jest także wola współpracy ze strony samorządów, by 
wspomóc nasze działania w tym zakresie – powiedział 
Minister Adamczyk.
Przybyli na konferencję dziennikarze dowiedzieli się, 
że tylko w województwie pomorskim pod zabudowę 
mieszkaniową można przeznaczyć ok. 300 hektarów 
należących do skrabu państwa i to właśnie w tym re-
gionie, jako pierwszym w kraju, ma rozpocząć się bu-
dowa budynków. Wiceminister Smoliński zaznaczył, iż 
jest szansa, by proces ten ruszył jeszcze w tym roku. Jak 
dodał, firmy z Trójmiasta są gotowe podjąć się tego wy-
zwania w Pomorskiem, a w przyszłości na terenie całej 
Polski. Niektóre chcą nawet mniej, niż 2 tys. zł za 1 m kw., 
co dobrze rokuje dla powodzenia całego programu. 

Mieszkania na wynajem, a docelowo także pod wykup, 
mają mieć odpowiedni standard. Czynsz wynajmu takie-
go lokalu będzie od 10-20 zł za m kw.
Wojewoda Drelich zapewnił, że reprezentowany przez 
niego urząd zrobi wszystko, aby program realizować 
sprawnie, podobnie jak program rodzina 500 plus. Za-
nim jednak to nastąpi, wcześniej powstanie m.in. fun-

dusz mieszkaniowy, a do prawidłowej realizacji progra-
mu powołany będzie narodowy operator.
Dobre wieści są także dla tych rodzin, które oczekują na 
mieszkania komunalne, społeczne, spółdzielcze. rząd 
chce wspierać to budownictwo, podobnie, jak konty-
nuować program Mieszkanie dla młodych, który będzie 
funkcjonował do końca 2018 r.     (GB)
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Budują dla deweloperów
SzkarSzewy i Zgodnie z naszą obietnicą 
kontynuujemy cykl artykułów dotyczących 
skarszewskiej firmy Hartuna Spółka z o.o.

W ostatnim numerze pisa-
liśmy o początkach firmy 
hartuna, a teraz skupiamy 
się na bieżącej działalno-
ści spółki. Jak się okazuje, 
praca wre, a hartuna reali-
zuje obecnie kilka ważnych 
inwestycji i to nie tylko na 
Pomorzu. Prezes Wiesław 
hartuna wyjaśnia, że firma 
realizuje zadania w sektorze 
prywatnym. - Dla dewelope-
ra wrocławskiego tworzymy 
kompleks mieszkalny, skła-
dający się w sumie z 206 
mieszkań, a dla dewelopera 
trójmiejskiego realizuje-
my inwestycję w formule 
,,Zaprojektuj i wybuduj”, 
która polega na stworzeniu 
osiedla mieszkaniowego 
ze 120 lokalami – informu-
je. - Oprócz tego mamy 
dwie mniejsze inwestycje 
(łącznie 150 mieszkań).  
Kontrakty z prywatnymi de-
weloperami pozwoliły nam 

zapełnić portfel w miejsce 
segmentu zamówień sek-
tora publicznego. Chcę 
także podkreślić, że ogra-
niczenie robót w sektorze 
publicznym spowodowało, 
iż spółka bardziej odważnie 
weszła w sektor prywatny, 
co dało pozytywne efekty. 
Prezes ma jednak nadzieję, 
że spółka dalej będzie re-
alizowała inwestycje w sek-
torze publicznym, gdy tyl-
ko zostaną uruchomione 
przetargi dofinansowane 
ze środków unijnych. Cho-
dzi o nową perspektywę na 
lata 2014-2020. Do tej pory 
hartuna bardzo często 
wykonywała dla samorzą-
dów oraz różnych innych 
instytucji m.in. budowy 
szkół, hal sportowych itd.  
Obecnie cały czas trwa 
budowa silnego zespołu 
pracowników. firma poszu-
kuje specjalistów, takich 

jak: płytkarze, malarze oraz 
innych z grupy prac budow-
lano - wykończeniowych.  
hartuna to rodzinna firma 
z wieloletnią tradycją. Zosta-
ła założona 1 kwietnia 2001 

roku. Właścicielami spółki są 
ojciec z synem, tj. Wiesław 
hartuna i Marcin hartuna, 
którzy tworzą zarząd firmy. 
Posiadają nagrody oraz cer-
tyfikaty, w tym m.in. Gazele 

Biznesu 2007 & 2010, Solid-
na firma 2008, 2009, 2010 
i Ceryfikat ISO 9001: 2009. 
firma zrealizowała i reali-
zuje inwestycje dla inwe-
storów publicznych, a także 

prywatnych z zakresu budo-
wy budynków wielorodzin-
nych, domów mieszkalnych 
i inwestycji w ramach zamó-
wień publicznych.
Sebastian Dadaczyński



Poczta Polska uruchamia darmowy 
dostęp do sieci internet w ponad 
850 placówkach zlokalizowanych 
poza dużymi aglomeracjami. Spółka 
chce w ten sposób pomóc w cyfryza-
cji społeczeństwa, zwłaszcza w tych 
miejscach, w których dostęp do sieci 
jest mocno ograniczony technicznie 
lub ekonomicznie. Na liście placówek 
z darmowym Internetem są także 
odziały Poczty dedykowane obsłudze 
pielgrzymów uczestniczących w Świa-
towych Dniach Młodzieży.
Bezprzewodowy dostęp do sieci jest 
możliwy dla wszystkich odwiedzają-
cych placówki pocztowe. Sieć może 
być również otwarta dla osób znajdu-
jących się w zasięgu hot spotów. Aby 
korzystać z darmowego połączenia, 
wystarczy wybrać na ekranie urządze-
nia mobilnego siec o nazwie „ Poczta 
Polska”, bez konieczności wpisywania 
dodatkowych haseł. Klienci korzysta-
jący w ten sposób z sieci, będą także 
proszeni o wyrażenie zgody na wy-
świetlanie reklam.
Poczta Polska w drugim etapie przed-
sięwzięcia może udostępnić darmo-
wą transmisję sygnału poprzez Wifi 
we wszystkich własnych placówkach 
pocztowych włączając co kwartał do 

systemu 500 lokalizacji.
– Projekt darmowego Wifi w placów-
kach pocztowych to jeden z elemen-
tów strategii Poczty Polskiej, która 
kładzie nacisk na cyfryzację swoich 
usług.Poczta Polska już pełni funkcję 
komunikacyjnego krwioobiegu pań-
stwa. Teraz chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  w cyfryzacji 
usług publicznych poprzez dostęp on-
line do e-usług państwa –mówi Paweł 
Skoworotko, członek Zarządu Poczty 
Polskiej.
Poczta Polska posiada potencjał, narzę-
dzia i gotowe rozwiązania niezbędne 
do dostarczenia bezpiecznej platformy 
dla kontaktu obywateli z państwem 
i jest jedynym podmiotem na rynku, 
który oferuje sprawne, w pełni funk-
cjonalne, poświadczone wymaganymi 
certyfikatami bezpieczeństwa narzę-
dzie do komunikacji z państwem. Jest 
to platforma envelo. Operator posiada 
także olbrzymi potencjał do realizacji 
dużych projektów związanych z cyfry-
zacją usług publicznych – dzięki sieci 
prawie 7500 placówek oraz pracowni-
kom sprzedaży, listonoszom i asysten-
tom, dociera do wszystkich obywateli 
na terenie całego kraju.
(pp)

Poczta Polska z bezpłatnymWiFi
BizneS | Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, wy-
pełnianie białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu on-li-
ne z usługami administracji publicznej dla klientów– takie są główne korzyści 
projektu darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez Pocztę 
Polską w ponad 850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Polska, może 
wprowadzić darmowy Internet we wszystkich placówkach pocztowych.

Od lewej -Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, Paweł Skoworotko, Członek Zarządu Poczty Polskiej
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Wichury pustoszą 
Kociewie
SkarSzewy i Powyrywane drzewa, po-
przewracane słupy energetyczne, zala-
ne piwnice i domy bez prądu. Szalejące 
co pewien czas wichury na Kociewiu 
uprzykrzają życie nie tylko mieszkań-
com, ale i organizatorom plenerowych 
imprez.

Najbardziej błyskawiczna zmiana 
pogody dała się odczuć mieszkań-
com Skarszew. Silny wiatr i deszcz 
sprawiły, że drzewa łamały się ni-
czym zapałki, blokując przy tym 
drogi. Kilka powalonych drzew 
całkowicie sparaliżowało ruch na 
trasie wojewódzkiej w okolicach 
Bolesławowa. Został on przywró-
cony dzięki szybkiej i sprawnej 
akcji miejscowych strażaków.
W związku z gwałtownym zała-
maniem pogody i nawałnicą, jaka 
przeszła nad Skarszewami i gmi-
ną, strażacy ochotnicy działający 
w jednostkach OSP Skarszewy, 
OSP Szczodrowo, OSP Pogódki 
i OSP Koźmin odnotowali łącz-

nie aż kilkadziesiąt zdarzeń. Wy-
jeżdżali głównie do powalonych 
drzew, zalanych piwnic i lokal-
nych podtopień. W kulminacyj-
nym momencie na terenie gminy 
pracowało w sumie około dzie-
sięciu zastępów. 
- To było naprawdę kilkanaście 
godzin ciężkiej pracy kilkudzie-
sięciu strażaków ochotników przy 
usuwaniu powalonych drzew, 
wypompowywaniu wody z zala-
nych posesji i domów  – przyzna-
je Kamil Szynwelski, komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożaro-
wej. -  Skala zniszczeń przerosła 
nasze wyobrażenia.
Władze Skarszew powołały ko-

misję. Jej zadaniem jest oszaco-
wanie strat oraz przedstawienie 
propozycji udzielenia pomocy 
osobom najbardziej poszkodowa-
nym. Urzędnicy przedstawią wy-
kaz poniesionych strat w postaci 
tabelarycznej, w celu przedsta-
wienia ich w stosownych instytu-
cjach zarządzania kryzysowego. 
Najważniejszy jest jednak fakt, iż 
podczas nawałnicy nikt nie zgi-
nął, ani nie ucierpiał na zdrowiu.
Dodajmy, że wichura sprawiła 
także, iż w Skarszewach po pa-
radzie i pokazach wojskowych 
odwołano Sobótki Skarszewskie, 
czyli Dni Miasta.
Sebastian Dadaczyński
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Rynek pękał w szwach
Starogard gd i Dni Starogardu przyciągnęły tłumy. Dobra, słoneczna pogo-
da pierwszego dnia imprezy sprawiła, że na zabawę przybyło tysiące osób. 
Choć w drugim dniu święta miasta padało, humory wszystkim dopisywały.
Największym zainteresowaniem, co było 
do przewidzenia, cieszył się koncert ze-
społu enej. Znana muzyczna grupa nie tyl-
ko zaśpiewała i zagrała znane utwory, ale 
przede wszystkim nawiązała świetny kon-
takt z publicznością, dzięki czemu miesz-
kańcy Starogardu oraz goście bawili się 
świetnie przez 1,5 godziny.
równie dobrze trwała impreza pod para-
solami, gdzie biesiadowano do późnych 
godzin nocnych. Przybyli podkreślali, że 

na Dni Starogardu czekali od dawna, bo 
to jedna z największych i najlepszych im-
prez w mieście. I rzeczywiście tak było, bo 
oprócz licznych koncertów zespołów oraz 
biesiady, na wszystkich czekała moc in-
nych atrakcji (m.in. strefa zabaw) oraz jar-
mark kociewski. Ten ostatni w szczególno-
ści zainteresował Telewizję Polską, która na 
żywo transmitowała to wszystko, co działo 
się na rynku.
Sebastian Dadaczyński

1. Nazwa i adres instytucji kultury:
 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

ul. Zamkowa 1
83-250 Skarszewy

2. Wymagania obowiązkowe:

Nieposzlakowana opinia.•	
Obywatelstwo polskie.•	
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni •	
praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane •	
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe.
Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego •	
stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie •	
przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczej o charakterze 
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywa-•	
nia pracy na określonym stanowisku (znajomość problematyki, 
będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury).

3. Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności •	
kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub 
pokrewne.
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umoż-•	
liwiającym porozumiewanie się.
Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, $2  •	
osobista, posiadanie umiejętności organizacji pracy.
Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć •	
promocyjnych związanych z działalnością $2 lną i twórczością 
artystyczną.
Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi •	
oraz innymi środowiskami twórczymi.
Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, •	
w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.
Znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudże-•	
towych środków finansowych, w tym środków z programów Unii 
europejskiej.
Znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalno-•	
ści $2 lnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, 
a także znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, 
z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych.
Umiejętności kierowania zespołem.•	
Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.•	

4. ramowy zakres zadań:

Kierowanie i organizowanie pracy jednostki.•	
Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów •	
organizacyjnych i innych).
Kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizo-•	
wania i prowadzenia działalności objętych statutem Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną •	
w Skarszewach, w tym: prowadzenie gospodarki finansowej 
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych,
planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich, •	
organizacja imprez masowych.
reprezentowanie jednostki na zewnątrz.•	
Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowa-•	
dzenia działalności $2 lnej, a w szczególności w zakresie upo-
wszechniania kultury, sportu i rekreacji.
Współpraca ze wszystkimi szkołami, organizacjami, w tym z orga-•	
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.
Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych •	
i gospodarczych znajdujących się w jednostce.
Składanie radzie Miejskiej w Skarszewach sprawozdań z działalno-•	
ści jednostki.

5. przygotowanie oferty i termin złożenia:

Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania •	
na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Skarszewach.
Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).•	
Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie •	
oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomen-
dacje itp.).
Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. •	
świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy).
Posiadane referencje.•	
Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykony-•	
wania pracy na stanowisku kierowniczym.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz •	
korzystaniu w pełni z praw publicznych.
Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane •	
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pisemna koncepcja zarządzania Gminnym Ośrodkiem Kultury i Bi-•	
blioteki Publicznej w Skarszewach – nie więcej niż 4 strony formatu 
A4 (możliwość prezentacji multimedialnej – do. 15 min).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-•	
bowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (tekst jednolity z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).
Kopia dowodu osobistego.•	
Oferty należy składać do dnia 10.08.2016 r. do godz. 12:00 w za-•	
mkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarsze-
wach”– w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, 83–250 
Skarszewy, pok. 15 (dziennik podawczy). Oferty można przesłać 
pocztą. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Oferty, które 
wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.
Pisemne zgłoszenie, życiorys i oświadczenia winny być podpisane •	
przez kandydata.

6. informacje dodatkowe:

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Skar-•	
szew powoła Komisję Konkursową zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu 
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) i określi tryb jej pracy.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: •	
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału 
kandydatów, 
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi 
wymagania formalne. 

O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyj-
nie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego •	
nastąpi do 14 dni po upływie terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – •	
finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Skarszewach będą dostępne do zapoznania się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach, 
ul. Zamkowa 1, 83 – 250 Skarszewy.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.•	
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie •	
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skarszewach 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach i Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
Dyrektora powołuje się na okres 3 lat.•	
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu •	
działalności $2 lnej przed powołaniem kandydata na stanowisko 
dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej 
określające warunki organizacyjno - finansowe działalności instytu-
cji kultury oraz program jej działania.
Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepo-•	
wołanie na stanowisko Dyrektora.

BurmiStrZ SKArSZEW OGŁASZA KONKurS NA StANOWiSKO DyrEKtOrA GmiNNEGO OśrODKA Kultury i BiBliOtEKi puBlicZNEj W SKArSZEWAch
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Trwa sezon inwestycji
SkarSzewy i Ostatnie miesiące upływają w Skarszewach pod znakiem szeregu gmin-
nych inwestycji, na które czekało wielu mieszkańców i których wykonanie ułatwia 
skarszewianom codzienne życie zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich.

Coraz bliżej jest zakończenie trwającej od kilku 
tygodni budowy parkingu w pobliżu Kościoła 24h 
przy ul. Kościerskiej, gdzie powstanie ponad 60 
bezpłatnych miejsc parkingowych z odwodnie-
niem. Dodatkową korzyścią będzie to, że w przy-
padku organizowania imprez czy koncertów 
w tym rejonie, ich uczestnicy unikną chodzenia po 
piaszczystym lub błotnistym terenie. Prace mają 
zakończyć się do końca lipca. Z kolei na ul. Gdań-
skiej wkrótce zakończy się przebudowa chodni-
ków, także z budową parkingowych miejsc. To 
inwestycja Powiatu Starogardzkiego realizowana 
wspólnie z Gminą Skarszewy. Ponadto w lipcu ru-
szy oczekiwana budowa ulicy Bukowej i ulicy So-
snowej. To nie wszystko, bo jeszcze latem zacząć 
mają się kolejne prace - Gmina Skarszewy otrzy-
mała dofinansowanie unijne w wysokości około 
1,4 mln zł (85 proc.) na termomodernizację bu-
dynków szkół w Godziszewie, Pogódkach, Szczo-
drowie, Demlinie, budynku Gminnego Ośrodka 
Sportu i rekreacji oraz siedziby skarszewskiego 
Urzędu Miejskiego.
Można już zobaczyć efekty zakończonych inwesty-
cji. Wiosną br. wykonano przebudowę chodników 
m.in. na ul. Dworcowej i na ul. Kościuszki w Skar-
szewach oraz w Mirowie, Szczodrowie, Bączku 
i w Pogódkach. Zmodernizowano też szereg od-

cinków dróg w Skarszewach i w kilku miejsco-
wościach na terenie Gminy (nowe nawierzchnie 
i utwardzenia), zamontowano także dwie wiaty 
z prawdziwego zdarzenia na przystanku przy skar-
szewskim dworcu. Niedawno na ulicy Młyńskiej 
w Skarszewach, na jezdni wykonany został nowy 
próg zwalniający. Zastąpi on dotychczasowy próg, 
który nie sprawdził się i był również przedmiotem 
wielu skarg ze strony mieszkańców. Także przy ul. 
Młyńskiej w rejonie rozlewiska rzeki Wietcisa upo-
rządkowano teren i ustawiono nowe ławki, z któ-
rych można podziwiać zamontowaną na rzece 
fontannę.
Nie bez znaczenia dla planów inwestycyjnych jest 
fakt, że Gmina Skarszewy ma najniższy od lat po-
ziom zadłużenia, który w stosunku do zaplanowa-
nych na 2016 r. dochodów Gminy sięgał na koniec 
I półrocza br. 9,08 procent. Co ważne, zadłużenie 
Skarszew spada - na koniec 2014 roku w stosunku 
do dochodów Gminy stanowiło ono 13,39 proc., 
a na koniec 2015 r. sięgało ono 10,50 procent. 
- Gmina ma dzisiaj możliwości zabezpieczenia wkła-
du własnego do wielu inwestycji – zaznacza Sabina 
Spierewka, Skarbnik Gminy. - Gmina, przy uwzględ-
nieniu bieżących inwestycji, będzie miała jeszcze 
możliwość bezpiecznej obsługi innych zobowią-
zań w przyszłości, o ile zajdzie taka potrzeba.    (mj) 

Święto Skarszew z muzycznymi gwiazdami
SkarSzewy i Już niedługo, bo w sobotę 6 sierpnia na Placu przy ul. Kościerskiej cze-
ka nas moc muzycznych atrakcji. Dokończone zostaną w ten sposób Skarszewskie 
Sobótki, które brutalnie przerwała 25 czerwca nawałnica. 

Wszystko odbędzie się 
na scenie  w pobliżu 
Kościoła 24h. Główny 
punkt to występ gwiaz-
dy, czyli Kayah, która 
zaśpiewa na żywo m.in. 
takie przeboje jak „Su-
permenka” czy „Testoste-
ron”. Początek koncertu 
gwiazdy o godz. 21.  
Zagra także zespół re-
zerwat, który zaczynał 

karierę już na początku 
lat 80. W czasie występu 
nie zabraknie oczywiście 
jednego z najbardziej 
znanych polskich prze-
bojów, czyli  „Zaopie-
kuj się mną”, ale będą 
też utwory z wydanej 
w tym roku nowej płyty 
rezerwatu zatytułowa-
nej „Dotykaj”. Początek 
koncertu o godz. 19.  

W Skarszewach wystąpi 
też tego dnia Kreuzberg 
(godz. 18). Grupa nomi-
nowana była w katego-
rii Najlepszy Zespół na 
eSKA Music Awards 2013. 
rodzaj muzyki, który 
wykonują określany jest 
jako nu-grunge połą-
czony z pop-rockiem. 
Oprócz tego organiza-
torzy zapraszają również 

na dyskotekę klubową 
w plenerze, którą po-
prowadzą (od ok. godz. 
22.30) DJ Qter oraz DJ 
Omen. Dodajmy, że przy 
ul. Kościerskiej będą też 
punkty gastronomiczne.   
Głównym organizatorem 
wydarzenia jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblio-
teka Publiczna w Skar-
szewach.      (mj)
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Amerykanie uczyli młodzież biznesu
BoleSławowo i Za nami kolejna już edycja Bolesławowo Business 
Week. To flagowy projekt edukacyjny realizowany na terenie powiatu 
starogardzkiego. Dzięki prowadzonym działaniom starogardzka mło-
dzież poznaje tajniki biznesu.

Bolesławowo Business Week 
jest częścią szerszego pro-
gramu amerykańskiej or-
ganizacji Washington Busi-
ness Week. Przedsięwzięcie 
skierowane jest do uczniów 
szkół średnich. Polega ono 
na umieszczeniu uczest-
ników w symulowanym 
środowisku firmy, gdzie 
realizowane są działania 
wynikające z rzeczywistej 
problematyki biznesowej. 
W Zespole Szkół rolni-
czych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławo-
wie zajęcia odbywały się 
z udziałem młodych wo-
lontariuszy amerykańskich 
i pod opieką wykładowców 
reprezentujących firmy 
znajdujące się w stanie Wa-
shington. Językiem wykła-
dowym był angielski.
Podczas tygodniowych za-
jęć uczniowie mieli możli-
wość rozwijania umiejęt-
ności istotnych z punktu 
widzenia globalnej ekono-
mii, przywództwa, wyraża-
nia wolnej inicjatywy. Był 
to krok ku przygotowaniu 
młodego człowieka do 
kreowania własnej kariery, 
realizacji zadań w miejscu 
pracy, zarządzania czasem, 
zasobami, pieniędzmi, etc. 
rozwijali również umiejęt-
ności obsługi komputera, 
pracy zespołowej, stosowa-
nia burzy mózgów i innych 

technik dążenia do realiza-
cji celu. Poznawali też za-
sady etyki zawodowej oraz 
wartości pracy jako takiej.
W trakcie Bolesławowo 
Business Week uczestnicy 
tworzyli małe, dwunasto-
osobowe grupy, tzw. firmy. 
Opiekunem i doradcą każ-
dej takiej grupy był ame-
rykański przedstawiciel 
realnej firmy, działającej 
w stanie Washington. Do 
każdej grupy został dołą-
czony amerykański wolon-
tariusz. 
Podsumowaniem warsz-
tatów było spotkanie 
uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i wolontariuszy, na któ-
rym uczestnicy podzielili 
się zdobytymi doświadcze-
niami. 
- W tegorocznej edycji 
uczestniczyło dziewięć-
dziesiąt uczniów z terenu 
powiatu starogardzkiego, 
Ukrainy, Gruzji oraz USA - 
cieszą się dyrektor szkoły 
w Bolesławowie Alfred Por-
tee oraz dyrektor Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Staro-
gardzie Gdańskim, Grzegorz 
Oller, realizatorzy projektu.
Organizatorem było Sta-
rostwo Powiatowe w Sta-
rogardzie Gdańskim, 
a wsparcia w realizacji tego 
przedsięwzięcia udzieliło 
wiele firm i instytucji, w tym 
BOeING, Anwil, flextronics, 

Speednet, IGLOTeX, Bank 
Spółdzielczy w Starogar-
dzie Gdańskim, PKS Sta-
rogard Gdański. Starosta 
starogardzki Leszek Bur-
czyk, wicestarosta Kazi-
mierz Chyła oraz etatowy 
członek zarządu powiatu 
Patryk Gabriel zapewniają 
kontynuację Bolesławowo 
Business Week, bo jak mó-
wią, inwestycja w ludzi jest 
bardzo cenna i przynosi 
owoce w przyszłości.
Sebastian Dadaczyński
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TrWAJĄ PrACe W SZKOłACh
Powiat i W aż dziewięciu szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd 
powiatu starogardzkiego trwają remonty. Dodatkowo prowadzone są działania związane 
z zakupem pomocy dydaktycznych.
express Powiatu Starogardz-
kiego wspólnie z wicesta-
rostą Kazimierzem Chyłą 
i naczelnikiem Wydziału 
edukacji, Markiem Gabrie-
lem, odwiedził Zespół Szkół 
ekonomicznych w Staro-
gardzie Gdańskim, gdzie 
dyrektor placówki Tadeusz 
Burczyk zaprezentował od-
nowione sale dydaktyczne 
i inne zmodernizowane po-
mieszczenia. 
- Oprócz tego sukcesywnie 
wymieniamy stare kompu-
tery na nowe - podkreślają 
zgodnie wicestarosta i na-
czelnik. - Całość inwestycji to 

koszt ponad 1,6 mln złotych. 
Celem zadania jest poprawa 
warunków edukacyjnych, 
które podnoszą jakość na-
uczania. 
Warto zaznaczyć, że szkoły 
ponadgimnazjalne osiągnęły 

bardzo wysoką zdawalność 
egzaminów maturalnych. 
W tym roku zajęły wysokie, 
bo czwarte miejsce w woje-
wództwie pomorskim, z cze-
go cieszą się władze powiatu.   
Sebastian Dadaczyński

reMONT INTerNy W TOKU
Starogard gd i W szpitalu powiatowym zakończono pierwszy etap remontu na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych. Do użytku oddano dwie sale dwuosobowe wraz z łazienką.

efekt końcowy jest bardzo zadowalający. 
Sale są jasne, estetyczne i komfortowe. - 
W kolejnym etapie odbędzie się remont 
dwóch sal trzyosobowych. Przewiduje-
my, że zostaną one oddane do użytku na 
początku sierpnia - podkreśla Magdalena 
Jankowska, kierownik Sekcji Marketingu 
i Komunikacji Społecznej w Kociewskim 
Centrum Zdrowia. - Prace obejmą także 
serce oddziału. Długo wyczekiwana sala 
intensywnego nadzoru internistycznego 
(posiadająca cztery stanowiska) będzie 
w pełni monitorowana. Zakończenie 
wszystkich prac remontowych planowa-
ne jest na koniec sierpnia. 
Dodajmy, że jest to już kolejna inwestycja, 
która wpływa na poprawę warunków pa-
cjentów w starogardzkim szpitalu. Dzieje 
się tak dzięki wsparciu władz powiatu - za-

równo radnych, jak i zarządu. Samorząd 
wychodzi bowiem z założenia, że dobro, 
a w szczególności zdrowie mieszkańców, 
jest najważniejsze. 
Sebastian Dadaczyński

trwają
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Zakład Produkcji Mebli feniks powstał czternaście lat temu i od 
samego początku produkował meble na rynki zagraniczne.  
Początkowo firma zatrudniała około trzydziestu osób. 
Dziś liczy już ponad 300 pracowników - specjalistów 
z różnych dziedzin, produkujących meble tapicerowane.  
- Jesteśmy polską firmą założoną w 2002 roku – mówią 
Mariusz Nierzwicki i Waldemar Nierzwicki, właściciele za-
kładu. - Obecnie mamy jeden z najnowocześniejszych za-
kładów produkcyjnych w europie, w którym zatrudniamy 
łącznie ponad 300 osób. feniks to firma rodzinna, która jest 
budowana na trzech podstawowych filarach: ludzie, pasja 
i innowacyjność. Nasze produkty eksportujemy do wielu 

krajów europejskich, a od niespełna roku mamy przyjem-
ność prezentowania naszych kolekcji na rynku krajowym. 
6 lipca ubiegłego roku doszło do wielkiego pożaru. Praktycznie 
spłonął cały zakład, a wiele osób obawiało się utraty pracy. Jed-
nak determinacja właścicieli firmy sprawiła, że się nie poddali. 
Mało tego, w ciągu kilku dni wznowili produkcję. Już dziesięć dni 
po tym nieszczęściu wysłano pierwszą ciężarówkę z towarem. 
- Cieszę się, że pracownicy zostali z nami i razem stworzyli-
śmy nową, rodziną firmę – zapewnia Mariusz Nierzwicki. - 
Teraz mamy wielu nowych specjalistów z terenu całej Polski. 
Warto dodać, że nowy zakład jest zdecydowanie lepszy. Liczy 
2 tys. m kw., czyli więcej od poprzedniego. Posiada nowo-

czesny park maszynowy, tj. maszyny sterowane numerycz-
nie, a obecnie wdrażany jest system zarządzania produkcji.  
- W ciągu roku chcemy podwoić produkcję – informują wła-
ściciele firmy. - Ta jest już większa o 20 proc. niż przed po-
żarem. Planujemy zatrudnić dodatkowych pracowników. 
Cały czas prowadzimy nabór na stanowiska stolarz, tapi-
cer i szwaczka. Jednocześnie stawiamy na uczniów. Mamy 
ich 37, którym po skończeniu nauki gwarantujemy pracę.  
Warto podkreślić, że obecnie feniks po raz pierwszy realizuje 
zamówienia na rynek kanadyjski, ale nie można zapominać, 
że ma także silną pozycję na rynku krajowym. W Polsce sprze-
daje meble w ponad stu sklepach, takich salonów jak: Agata 
Meble, Minotti, Meble VOX, a w Starogardzie Gdańskim ma 
swój sklep patronacki w salonie meblowym Jawor. 
Sebastian Dadczyński

ProMoCJa i  Tego się chyba nikt nie spodziewał. Już po dziesięciu dniach po wielkim pożarze hal produkcyjnych wysłano pierwszą ciężarówkę z me-
blami, a po roku stoi nowy zakład i to w dodatku nowocześniejszy od tego, który spłonął. Firma Feniks w Skarszewach powstała niczym z popiołów.

Jak Feniks z popiołów
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Wolne środki na aktywizację
 W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie starogardzkim (II)” Powiatowy Urząd Pracy  
w Starogardzie Gdańskim informuje, że trwa nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

Staże,• 
Szkolenia indywidualne,• 
Refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.• 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy i należące do 
co najmniej jednej z grup:

osoby w wieku 50 lat i więcej, 1. 
kobiety, 2. 
osoby z niepełnosprawnościami, 3. 
osoby długotrwale bezrobotne, czyli osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy 4. (do okresu pozostawania bez zatrudnienia 
można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy), 
osoby o niskich kwalifikacjach5.  tj. posiadające maksymalnie wykształcenie średnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 3:
szkolenia - pokój 8 - Daria Szwoch,• 
staż - pokój 12 - Magdalena Stobińska,• 
refundacje doposażenia - pokój 12 - Justyna Wądołowska.• 

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie internetowej:
 starogardgdanski.praca.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Boks nie tylko dla młodych
Starogard gd i Sporo sukcesów odnoszą zawodnicy Sekcji Bokserskiej Beniaminek Polmet Starogard Gdański. Ostatnio jeden z nich 
zdobył wicemistrzostwo Polski kadetów w kategorii wagowej do 60 kg. Srebrnym medalistą został Kamil Myszka.
Sekcja Bokserska Beniaminek Polmet Starogard 
Gdański działa od 2010 roku, ale starogardzkie 
tradycje bokserskie sięgają jeszcze czasów przed-
wojennych. - Starogard zawsze miał wielu dobrych 
zawodników – wspomina łukasz rusiewicz, trener 
Beniaminek Polmet Starogard Gdański. - Wśród 
nich był między innymi medalista olimpijski Bru-
non Bendig. Wraz z kolegą, trenerem bokserskim 
Tomaszem Zaborowskim, uznaliśmy, że trzeba 
kontynuować tę piękną tradycję, więc przejęliśmy 
tę schedę po trenerze Zbigniewie rompie.
Jak się okazuje, sekcja bokserska cały czas się roz-
wija. Tylko od początku tego roku przewinęło się 
przez nią już około pięćdziesięciu zawodników od 
6 do 18 lat. Poza tym w zajęciach rekreacyjnych 
udział bierze około dwudziestu dorosłych osób 
w wieku od 18 do 50 lat. Najstarszym uczestni-
kiem , choć najstarszym uczestnikiem był Andrzej 
Nurek, który bawił się w boks w wieku 64 lat! Jak 
widać, nie liczy się wiek, tylko chęci do uprawiania 
tej dyscypliny sportu. Warto dodać, że w zajęciach 
uczestniczą również dziewczęta.
- Tylko w tym roku odwiedziliśmy już 15 turniejów 
w Polsce i zagranicą. Dzięki temu młodzi zawod-
nicy mogą nabierać doświadczenia, ale przede 
wszystkim sprawdzić się na ringu z kolegami 
z innych sekcji. Ostatnio doszliśmy do finału Mi-
strzostw Polski. Ogólnopolska olimpiada młodzie-
ży odbyła się w dniach 2-10 lipca w Ząbkowicach 
Śląskich. Naszą sekcję reprezentowało dwóch za-
wodników: Kamil Myszka (waga 60 kg) i Mateusz 

Pałubicki (waga 80 kg). Kamil w tym roku stoczył 
18 walk. Poza ostatnią z wszystkich wychodził 
zwycięsko. Z kolei Mateusz jest młodym zawodni-
kiem nabierającym doświadczenia. Sukcesem jest 
to, że udało mu się wygrać jedną walkę z pięścia-
rzem porównywalnym umiejętnościami do niego 
- dodaje trener rusiewicz.
A jakie są plany na przyszłość? - Jedziemy na obóz 
kadry Pomorza do Zakopanego w dniach 17-27 
lipca. Obóz poprowadzą starogardzcy trenerzy 
i trener Kinga Siwa z klubu Sako Gdańsk. Staro-
gard będzie reprezentować pięciu zawodników 
w wieku 14-16 lat. Z kolei jesienią skupimy się na 
młodzikach w wieku 14 lat. Igor eggert i Miłosz 
Kozłowski rywalizować będą w Wojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików, gdzie zwycięzca weźmie 
potem udział w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Poznaniu. Zamierzamy także uczestniczyć w Pu-
charach Polski kadetów i juniorów - podsumowuje 
trener rusiewicz.
Sekcja Bokserska Beniaminek Polmet Starogard 
Gd. serdecznie zaprasza nowych zainteresowa-
nych. Zajęcia w okresie wakacyjnym trwają trzy 
razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach 18-19.30 w sekcji przy ul. hallera 19 
a. Przedział wiekowy to 10-60 lat. Z kolei po wa-
kacjach ruszą zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, 
uczące podstaw boksu. Więcej szczegółów można 
uzyskać pod numerem tel. 511 176 293 oraz na 
profilu na facebooku, wpisując w wyszukiwarce 
Boks Polmet Starogard.    Sebastian Dadaczyński
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W STEICO najważniejsi są ludzie...
ProMoCJa i Z Jarosławem Chabowskim, mistrzem produkcji LVL w firmie STEICO, w Czarnej Wodzie, rozmawia 
nasz reporter Sebastian Dadaczyński

Od kiedy pracuje pan w StEicO?
W sumie już od około czterech lat. Sam znalazłem ofertę pra-
cy w STeICO. Złożyłem podanie w firmie i czekałem na odzew. 
Po kilku dniach poproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną. 
Przeszedłem ją pozytywnie. Krótko po tym rozpocząłem pra-
cę. Wtedy jeszcze na stanowisku pracownika produkcji płyt.

Kiedy został pan mistrzem produkcji lVl?
W grudniu 2015 roku. Zaproponowano mi nowe stanowisko. 
Zgodziłem się. To dla mnie wyzwanie.

Na czym polega praca takiego mistrza?
Mistrz musi nadzorować swoją brygadę. W sumie około dwu-
dziestu osób. Moim zadaniem jest bieżąca kontrola produk-
cji, sprawdzanie produktów, zlecanie usuwania wad, kontrola 
pracowników, między innymi pod kątem ich bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Oprócz tego, mistrz musi planować wszystkie 
zadania, przestrzegać planu produkcji i wszystkich zaleceń 
procesu technologicznego. Dodatkowo, na moich barkach 
spoczywają sprawy organizacyjne, jak na przykład urlopy 
wypoczynkowe pracowników, kwestie dotyczące premii 
uznaniowych itp.

Dlaczego zdecydował się pan na pracę w tej branży?
Z wykształcenia jestem technikiem technologii drewna i pod 
tym kątem chce się rozwijać. To już moja trzecia praca. Wcze-
śniej byłem zatrudniony przy produkcji kostki brykietowej, 
w stolarni w Czarnej Wodzie oraz fabryce mebli w Czersku.

jakie wiąże pan plany z firmą StEicO?
Szykuje się dla mnie następny awans. Zostanę zastępcą kie-
rownika produkcji. To jeszcze większe wyzwanie, ale uważam, 
że w życiu należy je podejmować. Na razie nie znam jeszcze 
zakresu obowiązków zastępy kierownika produkcji, ale wie-
rzę, że z moim dobrym zespołem i doświadczeniem zawodo-
wym doskonale sobie poradzę. Zawsze wychodzę z założe-

nia, że najważniejsi są ludzie i dobra atmosfera w pracy, a taką 
mamy w STeICO. Pracują u nas głównie osoby młode w wieku 
od 20 do 30 lat, zatrudnione od razu po szkołach, ale są także 
nieco starsi, równie aktywni. Chcę podkreślić, że na produkcji 
mamy zarówno panów, jak i panie. Na hali produkcyjnej LVL 
pracuje kilkanaście kobiet, które zajmują się obsługą maszyn 
i nadzorem nad produkcją.

jak sam pan zauważył, w firmie jest dobra kadra, a więc 
jakie losy czekają StEicO?
Trudno mi wypowiadać się na temat przyszłości naszej fir-
my. Tę kwestię pozostawiam kierownictwu. Niemniej jednak 
mogę powiedzieć, że STeICO cały czas się rozwija, mamy co 
robić, a w planach przewidziana jest rozbudowa zakładu. 
Bardzo mnie to cieszy. Także jako mieszkańca Czarnej Wody. 
Dzięki nowym inwestycjom powstaną nowe miejsca pracy, 
a w tak małym miasteczku liczącym ponad 3 tys. osób, każde 
miejsce pracy jest na wagę złota. Ponadto pragnę zauważyć, 
że Czarna Woda leży po środku, kawałek stąd do Starogar-
du Gdańskiego czy Chojnic, więc rozwój przedsiębiorstw 
na terenie naszej miejscowości pozwoli wielu mieszkańcom 
pracować na miejscu, a nie dojeżdżać nawet 40 km w jedną 
stronę.

Dziękuję za rozmowę. czego panu możemy życzyć?
Przede wszystkim zdrowia, bym mógł podołać nowym zada-
niom, ale również powodzenia na nowym stanowisku. Wie-
rzę, że z moim dobrym zespołem, dam radę osiągnąć wyzna-
czone cele.
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Brakuje rąk do pracy
region i Ponownie odwiedzamy jedyną zarejestrowaną w powiecie starogardzkim Agen-
cję Zatrudnienia AB Uni-servis. Tym razem postanowiliśmy zapytać: jak z perspektywy 
firmy, zajmującej się rynkiem pracy, wpłynął działający od dwóch miesięcy rządowy pro-
gram wsparcia dla rodziców „Rodzina 500 plus” oraz reforma oświaty, czyli wycofanie 
6-latków ze szkół? Oto pytamy Mirosława Stosik, właściciela  firmy AB UNI - SERVIS, któ-
ra świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.
Okazuje się, że sytuacja na rynku pracy jest jeszcze bardziej się 
skomplikowała.  Nie tylko z powodu braku fachowców, którzy 
za chlebem wyjechali za granicę. Pojawiły się nowe przyczyny 
narastającego problemu. W ocenie Mirosława Stosika, wła-
ściciela Agencji Zatrudnienia specjalizującej się w pośrednic-
twie pracy oraz zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 
na jeszcze gorszą sytuację braku rąk do pracy, spowodował 
program rodzina 500 plus czy zmiany dla 6-latków. Pyta Pan 
dlaczego?
- W wyniku 500+ z pracy lub z poszukiwania pracy zrezygno-
wało wiele kobiet posiadających dwoje lub więcej dzieci. 
reforma szkolnictwa polegająca między innymi na wycofa-
niu 6-latków ze szkół sprawiła, że dla najmłodszych zabrakło 
miejsc w przedszkolach. Tym samym sporo matek zmuszone 
jest lub będzie  pozostać w domach, a tak naprawdę mogło 
w tym czasie spełniać się zawodowo - wyjaśnia Mirosław Sto-
sik. 
Mimo wszystko nasz rozmówca zachęca, by podejmować 
zatrudnienie, gdyż nasza przyszłość i emerytura uzależniona 
jest od naszej aktywności zawodowej. A pracy nie brakuje. 
Biuro AB UNI - SerVIS działające na pierwszym piętrze daw-
nej Galerii Szwarc przy ul. rycerskiej w Starogardzie Gdań-
skim ma sporo ofert pracy. Tam dowiecie się co to za praca 
i czy spełnia wasze oczekiwania. To duża oszczędność czasu 

i biegania  w poszukiwaniu pracy. 
Biuro poszukuje pracowników pod sprecyzowane potrzeby 
pracodawców. Pytam więc, kto ma obecnie największe szan-
se na zatrudnienie?
- Szukamy specjalistów: handlowców, technologów żywie-
nia ze specjalnością przetwórstwa owocowo - warzywnego, 
ale poszukujemy także: szwaczek, tapicerów, pracowników 
do produkcji okien, pracowników produkcyjnych, m.in. przy 
pakowaniu towaru, operatorów maszyn produkcyjnych. Nie-
bawem będziemy również posiadali oferty dla pracowników 
budowalnych - podkreśla Mirosław Stosik. W zasadzie co-
dziennie pojawia się nowa oferta pracy. 
Oferty związane z produkcją nie są skomplikowane, nie wy-
magają specjalnych kwalifikacji. Jedynym kryterium są: spraw-
ność manualna, chęć do pracy i badania sanepidowskie.
Jeżeli negatywna tendencja się utrzyma i będzie brak chęt-
nych do pracy, pracodawcy będą zmuszeni pozyskiwać 
pracowników z zagranicy. AB UNI-SerVIS już pozyskuje pra-
cowników ze wschodu. Dla pracodawców to czasem jedyna 
możliwość pozyskania pracownika. 
Praktycznie wszędzie słyszę o brakach kadrowych, dlatego 
staramy się pomóc pracodawcom, szukając dla nich właści-
wych kandydatów na oferowane stanowisko pracy. Każdy 
kandydat przechodzi wcześniej weryfikację. Jest to swego 

rodzaju sprawdze-
nie dorobku za-
wodowego, umie-
jętności, opinii 
w poprzednich miejscach pracy - zaznacza Mirosław Stosik. 
Zawsze staramy się pomóc zainteresowanemu pracodawcy 
w sposób, dla niego opcjonalny np. doradzić w kwestii roz-
wiązań organizacji pracy. Niekiedy wystarczy mała korekta, 
która poprawia trudną sytuację w zakładzie. Doradzamy, jak 
ustrzec się problemów kadrowych w przyszłości, czyli wska-
zujemy, jakie zagrożenia występują teraz oraz jakie mogą po-
jawiać się w najbliższych miesiącach czy nawet w kolejnych 
latach. Obecną sytuację na rynku pracy prognozowaliśmy już 
ponad dwa lata temu. Niestety sprawdziła się… brakuje rąk 
do pracy.       Sebastian Dadaczyński

p.u.h. „AB” uNi-SErViS 
tel./fax 58 56 259 75
e-mail: abuniservis@abuniservis.pl
Internet: www.abuniservis.pl

TEDE gwiazdą imprezy
SkarSzewy i Przed nami Skarszewski Dzień Młodzieży. To już druga edycja imprezy. 
Organizatorzy zapewniają, że sporo się będzie działo.

- Już 20 sierpnia około 
godz. 12 na Stadionie 
Miejskim w Skarszewach 
organizujemy wyjątkowy 
turniej koszykówki ulicz-
nej - zaprasza Bartosz 
Burczyk, prezes Młodzie-
żowego Stowarzyszenia 
Nie ma lipy w Skarsze-
wach, które jest głów-
nym organizatorem SDM. 
- Wyłoni on Beton Kinga, 
czyli „Króla Betonu”, mi-
strza pojedynków jeden 
na jednego. Zwycięzca 
turnieju otrzyma czte-
ry tysiące złotych. Tak 
niecodzienna nagroda 
z pewnością podniesie 
prestiż i rangę zawodów 
oraz naturalnie przycią-
gnie uwagę najlepszych 
graczy w Polsce, co gwa-
rantuje rywalizację spor-
tową na najwyższym po-
ziomie. To będą wyjątkowe 
zmagania, których finał 
odbędzie się po zmroku, 
przy sztucznym oświetle-
niu, tuż przed koncertem 

gwiazdy wieczoru, rapera 
TeDe. Jego występ odbę-
dzie się około 22. 
Imprezie towarzyszyć bę-
dzie wyselekcjonowana 
oprawa muzyczna. Podczas 
turnieju oraz po koncer-
cie TeDe za gramofonami 
pojawią się najlepsi i naj-
bardziej utytułowani dj’e 

w kraju, tacy jak: Dj falcon 
1, Dj eprom, DML.
- Z powodzeniem można 
stwierdzić, że będzie to 
ukoronowanie i zakończe-
nie sezonu streetball’owe-
go w naszym kraju – dodaje 
Bartosz Burczyk. - Chce-
my zapewnić wszystkim 
uczestnikom oraz widzom 

niezapomnianą atmosferę, 
emocje podczas sporto-
wych pojedynków najlep-
szych koszykarzy w kraju 
oraz wspaniałą zabawę na 
koniec wakacji, a to dzię-
ki koncertowi najbardziej 
rozpoznawalnego rapera 
w kraju, czyli Tedego.          
Sebastian Dadaczyński

Fo
t. 

R
af

ał
 L

as
ko

w
sk

i

ZJAZD rODZINy SOBIeCKICh
kokoSzkowy i W Kokoszkowych pod Starogardem Gd. 
odbył się VI zjazd rodziny Sobieckich. Spotkanie zorganizo-
wano na ojcowiźnie, gdzie wychowało się jedenaścioro dzie-
ci drugiego pokolenia Marianny i Józefa Sobieckiego. 

Na zjazd zjechało się całe 
trzecie pokolenie - w za-
sadzie sami kuzynowie 
i ich dzieci. Przyjechało 
w sumie ponad sto osób, 
również ci „rozrzuceni” po 
świecie, m.in. z francji, 
Irlandii, Anglii, holandii 
oraz Niemiec.
Szczególnym gościem im-
prezy była nestorka rodzi-
ny - Maria Sobiecka, żona 
nieżyjącego Józefa. Pomi-
mo podeszłego wieku (96 
lat) przyjechała z ham-
burga. Zebrani zgotowali 
jej wielką owację, bo jest 
to osoba o szczególnym 
autorytecie, gdzie każdy 
z rodziny mógł liczyć na 
pomoc, gościnny dom 

i dobre słowo.
Do późnej nocy wspomi-
nano przeszły czas oraz 
wskazywano na koniecz-
ność utrzymywania więzi 
rodzinnych, szczególnie 
przez następne pokole-
nia. W rodzinie Sobiec-
kich rodzina, wzajemna 
pomoc zawsze były na 
pierwszym miejscu.
Zjazd odbył się dzięki za-
angażowaniu i dużemu 
wysiłkowi organizacyj-
nemu mieszkających na 
ojcowiźnie: eugeniuszowi 
i Jarosławowi Sobieckich, 
Annie Lis oraz Jackowi 
i Stanisławowi Sobiec-
kich.
Sebastian Dadaczyński
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Przedsiębiorcy i włodarze o piłce
Starogard gd i W ostatnim czasie z inicjatywy pracodawców zostały zorganizowane dwa spotkania poświęcone perspektywie piłki 
nożnej seniorskiej w Starogardzie Gdańskim. Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę istniejącą jedną z najlepszych baz do uprawiania tej 
dyscypliny w województwie pomorskim (trzy nowoczesne obiekty z zapleczem) na których budowę i modernizację wydano prawie 
20 mln zł, postanowili zastanowić się nad problemem, co można zrobić aby mieć piłkę nożną na odpowiednim poziomie, podobnie 
jak w Chojnicach, Kościerzynie, Bytowie, Wejherowie.

Po raz pierwszy przy jednym 
stole usiedli radni rady Mia-
sta V-ce Przewodniczący T. 
Walczak, M. Jankowski, J. Ja-
naszek, V-ce Prezydent Miasta 
M. Kalinowski, działacze i tre-
nerzy oraz przedsiębiorcy oraz 
kierownictwo Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej w Gdań-
sku. 
Podczas spotkania podkre-
ślano fakt, iż mamy druży-
nę w czołówce IV ligi. Jest to 
w dużej mierze zasługa przed-
siębiorców, którzy ten klub 
stworzyli od podstaw oraz 
finansując (Sputnik, Broker, 
Prakseda) szczególnie w pierw-
szych latach jego funkcjono-
wania. 
Zastanawiano się jak wzmoc-
nić KP finansowo zarówno ze 
strony miasta jak i przedsię-
biorców aby zapewnić awans 
do III ligi. Stwierdzano również, 
że przedsiębiorcy przekazują 
na sport nie małe pieniądze , 
ale są one rozproszone i nie-
skoordynowane. Wskazywano 
na konieczność wprowadzenia 
w mieście gradacji dyscyplin 
na których władzom i miesz-
kańcom szczególnie zależy 
i wspólnie z przedsiębiorcami 
podejmować działania na rzecz 
pozyskiwania środków oraz 
większego wsparcia ze strony 
władz miejskich. 
Ustaleniem spotkań była wola 
wszystkich stron zabezpiecze-
nia środków na piłkę nożną 
i stworzenia warunków do 
awansu IV ligowej drużyny.  
Warto odnotować fakt uczest-

nictwa w spotkaniu przedsta-
wicieli „Polpharmy” 
Miłym akcentem spotkania 
było wręczenie przez Prezesa 
Pomorskiego  ZPN radosła-
wa Michalskiego Brązowych 
Odznak honorowych Polskie-
go Związku Piłki Nożnej Panu 
Jackowi Meier, Tomaszowi Pa-
stwie, Mariuszowi Szwarcowi. 
Grzegorz Borzeszkowski- Pre-
zes SKB-ZP- Jeżeli uda się wpro-
wadzić piłkę nożna na wyższy 
poziom- III liga to może to 
przyciągnąć do Starogardu no-
wych inwestorów jak i sponso-
rów dla drużny KP Starogard.     
SKB-Zp

Kiedy upragniona obwodnica?
Starogard gd i W siedzibie Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców gościł wiceminister infrastruktury i budownictwa. Kazi-
mierz Smoliński zapewnił, że budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego będzie realizowana zgodnie z wcześniej przedstawionym przez resort 
harmonogramem. Inwestycja zaplanowana została na lata 2018 -2023.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotka-
nia zwracali uwagę na fakt, iż Staro-
gard Gdański jest jedynym najwięk-
szym miastem przy drodze krajowej 
nr 22, które nie posiada obwodnicy. 
Ponadto podczas rozmów poruszona 
została kwestia programu „Mieszka-
nie plus”, który powinien usatysfak-
cjonować samorządy, jak również 
przedsiębiorców z branży budowla-
nej. Uczestnicy rozmów zwracali też 

uwagę na kłopoty zainteresowanych 
budową domów, które wynikają 
z braku woli ze strony banków zwią-
zanych z kredytowaniem z uwagi na 
wprowadzone ograniczenia obrotów 
ziemią.
Minister Smoliński poruszył również 
kwestię tzw. „ustawy wiatrakowej”. 
Odniósł się też do prywatyzacji PUP 
energetyka.
Sebastian Dadaczyński
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SkarSzewy i Barwne stroje, instrumenty 
ludowe, a do tego rodzinna atmosfera – tak 
w skrócie można opisać drugą edycję Prze-
glądu Gwary Kociewskiej „Kociewski Skowró-
nek”. Niedzielne święto regionu przyciągnę-
ło do Skarszew gości z całego Pomorza....
Na scenie zaprezentowało 
się wiele zespołów i sporo 
indywidualnych artystów. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się występy naj-
młodszych Kociewiaków, 
ale gromkimi brawami na-
gradzano także starszych, 
którzy swoim talentem 
udowadniali zamiłowanie 
do regionu. Celem przed-
sięwzięcia była nie tylko 
promocja Kociewia, ale 
również rywalizacja, dzię-
ki której zespoły i soliści 
mogli walczyć o statuetki. 
Nagrodą główną był Ko-
ciewski Skowrónek, nawią-
zujący do pięknej przyrody, 
cechującej naszą, małą kra-
inę.
Uroczystego otwarcia fe-
stiwalu dokonali: prezes 
Stowarzyszenia Aktywne 
Kociewie, Wiesława Dzwon-
kowska, tj. główny organi-

zator przedsięwzięcia, 
Mirosława Mὃller, p.o. 
dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblio-
teki Publicznej w Skar-
szewach, poseł Jan Ki-
lian, Krzysztof Trawicki, 
wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego, 
Jacek Pauli, burmistrz 
Skarszew, a także prezes 
Stowarzyszenia edukacja 
dla rolnictwa, działającego 
przy Zespole Szkół rolni-
czych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławo-
wie, Alfred Portee.
Wszyscy zgodnie podkre-
ślali, że tego typu inicjaty-
wy są bardzo cenne, gdyż 
promują wartości regio-
nalne, które w dzisiejszych 
czasach zanikają. Podkreśli-
li także, że potrzeba konty-
nuacji Przeglądu, który jest 
doskonałą okazją do pre-

zentacji kultury regionalnej 
turystom z całego woje-
wództwa pomorskiego.
Dodajmy, że przedsię-
wzięcie odbyło się dzięki 
środkom pochodzącym ze 
Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim. 
Głównym organizatorem 
Przeglądu było Stowarzy-
szenie Aktywne Kociewie 
z Nowego Wieca. Impreza 
odbyła się przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Biblioteki Publicznej 

w Skarszewach, Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Sta-
rogardzie Gdańskim, Sto-
warzyszenia edukacja dla 
rolnictwa, działającego 
przy Zespole Szkół rolni-
czych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławo-
wie, Młodzieżowego Sto-
warzyszeniu Nie Ma Lipy, 
a także większość gmin 
z powiatów starogardzkie-
go, tczewskiego i świeckie-
go.
Sebastian Dadaczyński
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feSTyN KOCIeWSKI
PełeN ATrAKCJI
zBlewo i To było wspaniałe święto. Doroczny Festyn Ko-
ciewski, który zorganizowany został w Zblewie, znowu 
przyciągnął rzesze mieszkańców i przyjezdnych. Wszystko 
za sprawą dobrej muzyki i gwiazd - głównie Boney M

Na mieszkańców i gości, któ-
rzy odwiedzili stadion spor-
towy w Zblewie, czekała moc 
atrakcji. Konkurs sołectw, po-
kaz strongman, czy występy 
lokalnych zespołów takich, 
jak Brzady czy Kociewskiej 
familii - to tylko kilka z wie-
lu atrakcji imprezy. Na scenie 
zaprezentowały się również 
zespoły: Tobiasz Staniszewski 
Band i Czarna Nuta, ewelina 
rytelewska, ale największym 
zaAkoncert gwiazdy wieczo-
ru, czyli Boney M. z udziałem 

Sheyla Bonnick. Tysiące osób 
nie tylko wspólnie ze znaną 
grupą nuciło znane i lubiane 
piosenki, ale nawet tańczyło. 
Sporo radości sprawił też po-
kaz sztucznych ogni. Kolejny 
19. festyn Kociewski już za 
rok, bo jak mówią jego po-
mysłodawcy, najlepiej Kocie-
wie czuje się w... Zblewie!
Organizatorami przedsię-
wzięcia byli: wójt gminy Ar-
tur herold i Gminny Ośrodek 
Kultury w Zblewie.
Sebastian Dadaczyński

eNerGICZNIe I WyJĄTKOWO
SMętowo i Druga edycja koncertu „Smętowo - wspólnie tworzymy to miejsce” okazała się 
wyjątkowo udana. W tym roku była o tyle szczególna, że połączona została z jubileuszem 40-
lecia istnienia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

2 lipiec 2016 roku – ten 
dzień na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców 
Smętowa Granicznego oraz 
gości, ponieważ obcho-
dzono 40-lecie istnienia 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i rekreacji. Z tej oto 
okazji wspólnie z Urzędem 
Gminy zorganizowano dru-
gą edycję koncertu „Smę-
towo wspólnie tworzymy 
to miejsce”. W czasie ofi-
cjalnego otwarcia Nagrody 
Koryfeusza za długoletnią 
współpracę w zakresie kul-
tury i promocji gminy po-
wędrowały do: firmy Netto 
– głównego sponsora, wi-
cemarszałka województwa 
pomorskiego Wiesława 
Byczkowskiego, wicestaro-
sty starogardzkiego Kazi-
mierza Chyły oraz edmunda 
Chyły, franciszka Kaszubow-
skiego, Bożeny Langow-
skiej, Ireny Gajdy, państwa 
Surma, państwa Legawiec, 
Krzysztofa Czapiewskiego. 
Złożone zostały również po-

dziękowania byłym dyrek-
torom GOKSir: Michałowi 
Chrzanowskiemu, ryszardo-
wi Ziółkowskiemu, Karolowi 
Nowakowskiemu, Iwonie 
Kaproń-homa, Marioli Je-
ziorskiej oraz Wiktorii Mucha. 
Nie zabrakło także medali 
dla zasłużonych działaczy 
z okazji 70-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych, 
które wręczono: Jerzemu 
Zielińskiemu, Andrzejo-
wi Wąsik, Zenonowi frost, 
Wiktorii Mucha, Michałowi 
Chrzanowskiemu, ryszardo-
wi Koślickiemu, Krzysztofowi 
Sonnenfeld oraz Krzysztofo-

wi Trawickiemu.
Oczywiście organizatorzy 
zadbali o liczne atrakcje: me-
gapiłkarzyki, dmuchańce, 
basen z piłeczkami, a nawet 
patelnię plenerową. Serwo-
wano darmową przepyszną 
parzybrodę. Ciekawy dla 
oka był zaś pokaz fireshow 
w wykonaniu Oskara Tylka. 
Gwiazdami wieczoru byli 
Mesajah, B-Qull oraz Quest, 
a na zakończenie o zabawę 
przy muzyce zadbał Dj C-
Tite. Imprezą towarzyszącą 
był IV Powiatowy Turniej Pla-
żowej Piłki Siatkowej.
Sebastian Dadaczyński
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w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprZEDAm tanio kompletny moni-
toring SAMSUNG z kolorową kamerą. 
Tel: 781-426-010

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

USŁUGI

SZKODy komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel: 601-631-835

pOżycZKi prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, gotów-
ka od ręki. Tel: 510-908-900

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

uSŁuGi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.eL, tel. 515 151 370

prOfESjONAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KOtŁOWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtruDNię pracownika do prac do-
ciepleniowych, doświadczenie. Tel: 
782-993-120

SZUKAM PRACY

ZAOpiEKujE się dzieckiem na osie-
dlu Dzięcielskiego, mam 53 lata i do-
świadczenie. Tel: 606-429-746

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

SiNGEl 34 lata modelowy typ urody, 
szuka Pani 28-50 lat,miłej sponsorki, 
Gdańsk. Tel: 735-001-684

RÓŻNE

SprZEDAm gazowy grzejnik wody 
przepływowej Ariston Junkiers, cena 
170 zł. Tel: 510-501-955

SprZEDAm tanio akcesoria na ba-
sen: okulary, zatyczki, stroje, itp. Tel: 
781-426-010

SprZEDAm pianino po niemieckie. 
Tel: 781-426-010

mAtA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

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

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 

765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SprZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SprZEDAm rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SprZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SprZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SprZEDAm działkę budowlana 1600 
m2 przy trasie Lębork-Wejherowo. 
Sąsiednie działki uzbrojone. Możli-
wość otworzenia działalności, prze-
stępna cena. Tel: 510-475-765

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

SprZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

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

DO WYNAJĘCIA

ZAMIENIĘ

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZuKASZ 
prAcOWNiKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
Exp.pDp. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

OGŁOSZENiA 
W rAmcE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

WyKAZ KAtEGOrii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWArZySKIe: EXP.TOW.

DAM PrACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PrACy: EXP.PSP.

USłUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIerUChOMOŚCI SPrZeDAM: EXP.NSP.

NIerUChOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIerUChOMOŚCI ZAMIeNIĘ: EXP.NZA.

NIerUChOMOŚCI DO WyNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIerUChOMOŚCI POSZUKUJĘ WyNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTOryZACJA SPrZeDAM: EXP.MSP.

MOTOryZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTOryZACJA INNe: EXP.MIN.

eDUKACJA: EXP.EDU.

SPrZĘT eLeKTrONICZNy KOMPUTery: EXP.SKO.

SPrZĘT eLeKTrONICZNy TeLefONy: EXP.STE.

SPrZĘT eLeKTrONICZNy INNe: EXP.SIN.

ZWIerZĘTA: EXP.ZWI.

rÓŻNe: EXP.ROZ.

ŻyCZeNIA: EXP.ZCZ.
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IX Bieg Czterech Jezior za nami
Biegi i  Wiele emocji, mnóstwo sportowej rywalizacji, garść wspomnień i nieco kapryśnej pogody – tak w skrócie można opisać kolejną 
edycję Biegu czterech jezior. By pokonać dystans 15 km, w tym roku do Skórcza przybyło około czterystu biegaczy z różnych części polski.
Co sprawia, że Bieg Czte-
rech Jezior cieszy się du-
żym zainteresowaniem? 
Niewątpliwie miłośników 
aktywności fizycznej do 
Skórcza przyciąga urokli-
wa trasa. Do tego impreza 
charakteryzuje się fanta-
styczną atmosferą. 
Niektórzy w tym roku bie-
gali po raz pierwszy, inni 
do Skórcza przyjeżdżają 

cyklicznie, jak m.in. wice-
marszałek województwa 
pomorskiego, ryszard 
Świlski. Na starcie stają 
dzieci, ludzie młodzi i do-
rośli. Impreza udowadnia, 
że sport łączy pokolenia. 
Obok zawodowych bie-
gaczy startują amatorzy 
i biegają z nimi ramię 
w ramię.
W biegu głównym naj-

lepszy okazał się łukasz 
Kujawski z Żukowa. Dru-
gie miejsce zajął Krzysz-
tof Grabowski ze Sztumu, 
a trzecie Wiesław Sosnow-
ski z Gniszewa. W katego-
rii pań najlepsza okazała 
się Sara Szymańska ze 
Sztumu. Świetnie spisały 
się również Magdalena 
Bucewka i Anna Gliniecka.      
(AW)
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KAMIL MySZKA WICeMISTrZeM POLSKI
BokS i W dniach 2-10 lipca w Ząbkowicach śląskich odbyła się Ogólnopolska Olimpia-
da młodzieży w Boksie. Beniaminek polmet Starogard Gdański reprezentowało dwóch 
zawodników. Kamil myszka wywalczył w wadze 60 kg tytuł wicemistrza polski kadetów.

Aby dotrzeć do finału, wy-
grać musiał kolejno po-
jedynki z Piotrem Jędrze-
jewskim (MKS II LO Chełm), 
Przemysławem Dworzyń-
skim (Kaczor Team Wał-
brzych), Krystianem Ka-
cłajbą (KS Boks Poznań 
Team). W finale spotkał się 
z zeszłorocznym wicemi-
strzem Polski tej kategorii 
wiekowej i wagowej, Da-
mianem radlicą (rushh 

Kielce). Starogardzianin 
ambitnie zaczął i po pierw-
szej rundzie prowadził. 
Jednak dużo wyższy rywal 
w drugiej części walki wy-
korzystał swoje warunki 
fizyczne i doświadczenie, 
ostatecznie wygrywając na 
punkty.
- Jesteśmy jednak zadowo-
leni z wywalczonego miej-
sca – zapewnia łukasz ru-
siewicz, trener Beniaminek 

Polmet Starogard Gdański. 
- Do sukcesu przyczyniły 
się liczne wyjazdy na zawo-
dy, z których nasz zawodnik 
zawsze wracał zwycięski. 
W wadze 80 kg dobrze 
wypadł Mateusz Pałubic-
ki, wygrywając eliminacje 
z Samuelem Bouchachi  
(rushh Kielce). W walce 
o medal uległ jednak Jaku-
bowi Staszewskiemu (Gryf 
Wejherowo).     (AW)

DUŻe ZAINTereSOWANIe 
I MNÓSTWO eMOCJI
SiatkÓwka i Grand prix Smętowa w plażowej piłce Siat-
kowej za nami. turnieje, które zorganizowane zostały na 
miejscowym stadionie, spotkały się z ogromnym zaintere-
sowaniem zarówno ze strony mieszkańców powiatu staro-
gardzkiego, jak i innych części województwa pomorskiego. 

Zmagania miłośników 
piłki plażowej zorganizo-
wano z inicjatywy Patrycji 
Czech, Mateusza Dzikiego 
i Adriana Kalinowskiego. 
W organizację Grand Prix 
Smętowa zaangażowali 
się również miejscowi sa-
morządowcy, urzędnicy, 
przedstawiciele instytucji 
kultury oraz sponsorzy. 
Ich wsparcie sprawiło, że 
czwartą edycję turniejów 
można uznać za bardzo 
udaną. 
W zmaganiach, któ-
re obejmowały dwie 
odmienne kategorie, 
tj. męską i mieszaną, 
uczestniczyło w sumie 
osiemnaście par. Wśród 
mężczyzn najlepsi oka-
zali się Mikołaj Brange 
i Krzysztof Zbrzeźny. 
W kategorii par miesza-

nych pierwsze miejsce 
zajęli Aleksandra Masal-
ska i Kornel Manuszewski.     
(AW)


