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mieszkańcy powiatu 
starogardzkiego uczcili 
stulecie niepodległości polski
Jako pierwsi świętowali uczniowie 
klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4. 9 
listopada o godzinie 11:00 odśpiewali 
w szkole cztery zwrotki Hymnu Naro-
dowego, a następnie przemaszerowali 
Aleją Jana Pawła II, Kościuszki, Choj-
nicką aż do ulicy Piłsudskiego. Tam 
na grobie Pomordowanych Żołnie-
rzy zapalili znicze i udali się na rynek. 
Około godziny 12:30 przed głównym 
wejściem do ratusza zaśpiewali dla 
mieszkańców miasta „Jesteśmy Polką 
i Polakiem” oraz wyrecytowali tekst pt. 
„Katechizm Dziecka Polskiego – Kto ty 
jesteś?”. Dzieci rozdawały mieszkań-
com babeczki, ciasteczka, jabłka, cho-
rągiewki i kotyliony. Chętni wpisywali 
się do przygotowanej specjalnie na tę 
okazję księgi pamiątkowej.
10 listopada w godzinach 9:00-16:00 
odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej 

zakładów pracy i jednostek samorzą-
dowych zorganizowany przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Była to 11. edycja 
turnieju, podczas którego na sportowo 
uczczono Święto Niepodległości.
11 listopada o godzinie 10:00 rozpo-
częła się gra terenowa zorganizowana 
przez Związek Harcerstwa Polskiego. 
Tego dnia odbył się również mecz ko-
szykówki. O godzinie 12:30 w hali miej-
skiej przy ul. Olimpijczyków 1 Polphar-
ma Starogard zagrała z TBV Startem 
Lublin. Było to wyjątkowe wydarzenie, 
w którym zawodnicy i kibice w szcze-
gólny sposób uczcili setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Tuż po prezentacji drużyn ode-
grany został hymn narodowy (pełne 4 
zwrotki z refrenami). Zawodnicy i sę-
dziowie boiskowi podczas prezentacji 
i hymnu wystąpili w biało-czerwonych 

szalikach, a po 
odśpiewaniu 
hymnu przeka-
zali je kibicom. 
Dodatkowo na 
środku parkie-
tu eksponowa-
na była flaga 
Polski. Mecz 
zakończył się 
wynikiem 96:77 
dla Polpharmy 
Starogard. 
Tradycyjnym 
elementem 
Święta Niepod-
ległości było 
spotkanie przy 
pomniku nie-

podległości. W tym roku poprzedził 
je wspólny przemarsz mieszkańców 
ulicami miasta. Cześć oficjalną przy 
pomniku rozpoczęła salwa honoro-
wa wykonana przez Kurkowe Brac-
two Strzeleckie. Następnie na maszt 
została wciągnięta polska flaga naro-
dowa, a przedstawiciele władz samo-
rządowych, instytucji i stowarzyszeń 
złożyli kwiaty pod pomnikiem. Uro-
czystości oficjalne zakończyła msza 
św. na rynku w intencji ojczyzny. Po 
mszy odbyło się wspólne niepodle-
głościowe śpiewanie przy kawie i her-
bacie z Teatrem „Kuźnia Bracka”.

12 listopada Młodzieżowa Rada Mia-
sta Starogardu Gdańskiego uczciła 
stulecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości na starogardzkim rynku, 
wypuszczając w niebo wraz z miesz-
kańcami miasta sto białych i czerwo-
nych balonów. Puszczenie balonów po-
przedziło wspólne odśpiewanie hymnu 
narodowego o godzinie 11:11. O godzi-
nie 16:00 natomiast w Miejskiej Hali 
Sportowej odbył się koncert najpięk-
niejszych polskich piosenek pn. „Ko-
chamy polskie piosenki” w wykonaniu 
artystów związanych z Bydgoszczą, 
absolwentów i studentów Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego. Koncert 
prowadził Piotr Metz - szef redakcji 
muzycznej Trójki. Podczas koncer-
tu mogliśmy usłyszeć przeboje m.in. 
Grzegorza Ciechowskiego, Czesława 
Niemena, Marka Grechuty, Zbignie-
wa Wodeckiego, Eugeniusza Bodo czy 
Kabaretu Starszych Panów.
Setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości uczciły także 
przedszkolaki, uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych oraz wychowan-
kowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gdańskim.

Obchody rozpoczął „Marsz Ra-
dości dla Niepodległości” ulica-
mi miasta. Odbył się 9 listopada 
i wzięło w nim udział około 1800 
mieszkańców, głównie dzieci ze 
skarszewskich szkół i przed-
szkoli. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali biało-czerwone ko-
tyliony. Na czele korowodu szły 
orkiestra dęta pod batutą Woj-
ciecha Bednarka oraz władze 
gminy. Marsz zakończył się na 
skarszewskim rynku wspól-
nym odśpiewaniem wszystkich 
czterech zwrotek hymnu na-
rodowego o godzinie 11:11, zło-
żeniem kwiatów przez władze 
gminy pod pomnikiem Józefa 
Wybickiego oraz wypuszcze-
niem w niebo przez dzieci bia-
ło-czerwonych baloników. 
10 listopada o godzinie 17:30 

w Skarszewskim Cen-
trum Sportu odbył się 
koncert „Z piosenką 
przez Niepodległość” 
w wykonaniu kwarte-
tu „AQuartet”. Koncert 
wzruszał, bawił, przy-
woływał wspomnie-
nia, a wszystko dzię-
ki utworom i melodiom, 
które przetrwały w na-
szych sercach przez 
cały wiek. Całość okra-
sili wspaniale wokaliści, 
pary taneczne i kon-
feransjer Witold Peł-
ka oraz jego anegdo-
ty i opowieści związane 
z muzyką czy przedwo-
jennymi artystami. Wy-
darzenie zgromadzi-
ło komplet widzów. Po 

części muzycznej or-
ganizatorzy zaprosili 
mieszkańców na część 
gastronomiczną - legio-
nową grochówkę. 
Niedzielne obchody roz-
poczęła uroczysta msza 
święta o godzinie 10:00 
w kościele św. Micha-
ła Archanioła w Skar-
szewach. Stulecie nie-
podległości uczciły 
również skarszewskie 
Morsy biało-czerwo-
ną kąpielą w Borównie. 
Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zorganizo-
wał także turniej halowej 
piłki nożnej z okazji stu-
lecia niepodległości Pol-
ski, w którym wystąpiło 
6 zespołów. Wszystkie 
mecze były zacięte i wy-
równane, ale ostatecznie 
wygrała drużyna Skar-

szewiacy Lechia Gdańsk. Ob-
chody w Skarszewach zakoń-
czył wernisaż wystawy „Piękna 
Nasza Niepodległa” o godzinie 
17:00 w Zamku Joannitów.
12 listopada o godzinie 17:00 
mieszkańcy Pogódek wraz 
z mieszkańcami Trójwsi świę-
towali niepodległość podczas 
pikniku zorganizowanym przez 
OSP Pogódki. Odbył się uro-
czysty apel, podczas którego 
mieszkańcy zaśpiewali hymn, 
uczcili minutą ciszy tych, dzię-
ki którym możemy świętować 
wolność oraz zrobili pamiąt-
kowe zdjęcie. Następnie wszy-
scy udali się na poczęstunek 
i wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych. W wydarzeniu 
uczestniczyli druhowie z OSP 
Pogódki i OSP Koźmin, MDP 
z tych jednostek, zuchy z 7 Gro-
mady Zuchowej „Rysie” oraz 
przedszkolaki.

gMINA SkArSzewy

sTAROGARD GDAński
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Uroczyste obchody stulecia niepodległości 
trwały w całej gminie Zblewo. Społeczność 
szkolna z Kleszczewa Kościerskiego 8 listopa-
da zaprosiła mieszkańców na wieczornicę pa-
triotyczną pn. „Wiek niepodległości”. 
Przepiękny spektakl słowno-muzyczny, klima-
tyczna scenografia (zapłonęło sto lampionów 
symbolizujących 100 lat)  i prawdziwie świątecz-
ny nastrój - oto najkrótsza relacja z tego wy-
darzenia. Mieszkańcy, którzy przyszli na uro-
czystość, nie kryli zachwytu i radości, że mogli 
wziąć udział w tak szczerze patriotycznym spo-
tkaniu. Nic więc dziwnego, że już po zakończe-
niu wieczornicy publiczność nie rozeszła się do 
domów, a wzięła udział we wspólnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych. Następnego dnia ucznio-
wie wraz z nauczycielami zakopali „kapsułę cza-
su”, w której zgromadzili życzenia dla Polski i Po-
laków. Kapsuła ma być otwarta za 100 lat, a w re-
alizację tego projektu włączyli się tu wszyscy. 

Uczniowie przygotowali też biało-czerwone ko-
tyliony, z którymi odwiedzili mieszkańców pod 
wspólnym hasłem „Kocham Polskę!”, a najmłodsi 
zbudowali imponującą makietę Polski za 100 lat 
według własnego projektu. Uczniowie przygoto-
wali też niezwykłą flagę - z odciśniętych w czer-
wonej farbie dłoni, bo, jak głosił tytuł tego pro-
jektu: „Polska to ty i ja – Polska to my!”.
Uroczystości w Zblewie rozpoczęły się uroczystą 
mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. 
dziekan Zenon Górecki. Następnie sztandary po-
chyliły się przed pomnikiem NMP Królowej Polski, 
na którym umieszczona jest tablica upamiętniają-
ca poległych i ofiary z gminy zblewskiej z czasów 
I wojny światowej, wojny bolszewicko-polskiej i II 
wojny światowej. Złożono kwiaty i zapalono zni-
cze. Później uroczystość przeniosła się na miej-
scową halę widowiskowo-sportową, gdzie spo-
łeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego 
Kwaśniewskiego w Zblewie wystawiła wspania-
łe przedstawienie ukazujące historię Polski - od 
966 aż do 1945 roku. Spektakl według autorskie-
go scenariusza nauczycieli i uczniów łączył w so-
bie muzykę i obraz, a piękna inscenizacja i kostiu-
my robiły przejmujące wrażenie. Gala rozpoczę-
ła się fantastycznym występem Orkiestry Dętej 
działającej przy OSP Pinczyn, którą dyrygował 
druh Wacław Ossowski. Uroczyście świętowa-
ły także przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 
w Zblewie, które przygotowały z tej okazji wspa-
niałe przedstawienie. Wystawiono je w piątkowe 
popołudnie na sali Gminnego Ośrodka Kultury, 
a wystąpiły w nim nie tylko dzieci, ale i nauczy-
ciele. Wszyscy byli gorąco oklaskiwani przez licz-
nie zgromadzonych rodziców i dziadków naszych 
przedszkolaków. W uroczyste obchody włączyły 
się także Morsy Zblewo, które w niedzielę 11 listo-
pada zorganizowały nad Jeziorem Niedackim wy-
jątkową, biało-czerwoną kąpiel.
Uroczyste świętowanie Niepodległej zorganizo-
wano także w Pinczynie. W piątkowe przedpo-
łudnie na sali gimnastycznej miejscowej szkoły 
zorganizowano piękną galę. Wystąpili podczas 
niej uczniowie, którzy recytowali, śpiewali, a na-
wet tańczyli dla Niepodległej. Podsumowano też 
dwa konkursy plastyczne zorganizowane z oka-
zji stulecia odzyskania niepodległości. Wieczo-

rem zaś społeczność szkolna zaprosiła miesz-
kańców na wyjątkowy wieczorek historyczny pt. 
„Droga mieszkańców Pinczyna do niepodległo-
ści”. Już od progu uczestników wieczorku wi-
tały dziewczęta w strojach kociewskich, a har-
cerki przypinały wszystkim biało-czerwone ko-
tyliony. Historia Pinczyna pod zaborami zosta-
ła przytoczona przez uczniów miejscowej szkoły 
w bogatej w zdjęcia prezentacji. Słowo mówione 
przeplatane było pieśniami o charakterze patrio-
tycznym. Na zakończenie goście mogli obejrzeć 
przygotowaną przez uczniów wystawę prac o te-
matyce patriotycznej oraz zajrzeć do historycz-
nych kronik z Pałubinka i Karolewa, które zacho-
wały się od czasów zaborów i dopiero od 1921 
roku były pisane w języku polskim. Zaprezento-
wano również zwycięskie prace 
w konkursie zorganizowanym 
z okazji 150. rocznicy urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Wśród nich znalazła się wy-
różniona praca ucznia klasy III 
gimnazjalnej - Filipa Burczyka.
Świętowano także w Byto-
ni. Uczniowie obejrzeli pięk-
ną inscenizację „Pisk białego 
orła” i przygotowali wyjątko-
we „drzewo życzeń”. Zamiast 
liści zawisły na nim listy i ży-
czenia dla Polski - oczywiście 
od dzieci. Realizacja tego pro-
jektu przyniosła wiele radości 
i wzruszeń.
W Borzechowie obchody stule-
cia odzyskania niepodległości 
trwały przez cały piątek, 9 listo-
pada. Rano zorganizowano uro-
czystą akademię dla uczniów. 
Był m.in. specjalny album z ży-
czeniami dla Polski, w którym - 
co podkreślają w szkole z dumą 
– są także życzenia od Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. Dla 
młodszych klas zorganizowano 
szkolny konkurs wierszy patrio-
tycznych. Przygotowano rów-
nież specjalny śpiewnik pieśni 
patriotycznych i udekorowano 

całą szkołę. Nie zabrakło złożenia kwiatów i za-
palenia zniczy na grobie patrona O. Flawiana Sło-
mińskiego - żołnierza II wojny światowej oraz by-
łego kierownika szkoły - Leona Wieczorka. Nato-
miast w piątkowy wieczór w borzechowskiej szko-
le zorganizowano wieczornicę dla mieszkańców. 
Zaproszenie do wspólnego świętowania przyję-
ło ok. 100 osób. Był czas na wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych i podziwianie wystawy prac 
plastycznych. Szkoła wzięła także udział w biciu 
ogólnopolskiego rekordu w jednoczesnym śpie-
waniu 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Była to 
przepiękna i bardzo symboliczna chwila obcho-
dów stulecia odzyskania niepodległości, bo mło-
dzież odśpiewała hymn z taką dumą i entuzja-
zmem, że nikt nie krył wzruszenia.

gMINA zBLewO

gMINA OSIek

GminA smęTOwO GRAniczne

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów 
pod tablicą Jana Kosznickiego, kierownika Szkoły 
Podstawowej w Czerwińsku zamordowanego przez 
hitlerowców w 1939 roku. Następnie mieszkańcy 
przemaszerowali spod Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Smętowie Granicznym do Kościoła pw. Ciała 
i Krwi Pańskiej. Po przemówieniu marszałka Józefa 
Piłsudskiego, w którego postać wcielił się Michał 
Rychlicki, nastąpiło złożenie kwiatów pod pomni-
kiem 102 Ofiar I Wojny Światowej. O godzinie 11:00 
rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji 

Ojczyzny koncelebrowana przez ks. proboszcza 
Leszka Kozłowskiego, po której zakończeniu od-
śpiewano hymn państwowy. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie szkół podstawowych, prezen-
tując wiersze i pieśni patriotyczne, oraz chór „Zło-
ta Jesień” i zespół „Zanim Pójdziemy”. Uczestnicy 
obchodów mieli również okazję obejrzeć wystawę 
autorstwa Reginy Kotłowskiej oraz Bartłomieja Ko-
złowskiego pn. „Wieści z frontów I Wojny Świato-
wej” zorganizowaną przez Gminę Smętowo, GOK-
SiR i Szkołę Podstawową w Kamionce.

11 listopada mieszkańcy gminy Osiek spotkali 
się na boisku szkolnym, aby we wspólnym po-
chodzie prowadzonym przez poczty sztanda-
rowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku 
oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Bukowin, Kasparusa, Osieka oraz Skórzenna 
udać się do kościoła parafialnego w Osieku na 
uroczystą mszę świętą. Po mszy odbył się uro-
czysty przemarsz ulicami Osieka z pieśnią pa-
triotyczną na ustach, który zakończył się na pla-

cu przed świetlicą wiejską. Dalsza część uroczy-
stości miała miejsce w świetlicy wiejskiej, gdzie 
uczniowie przedstawili akademię dla Niepodle-
głej, odbył się także pokaz żywej lekcji histo-
rii „Odzyskanie niepodległości”. Na zakończe-
nie rozdano nagrody w konkursach przeprowa-
dzonych w szkole oraz losowanie nagród w lo-
terii kotylionowej. Uroczystościom towarzyszy-
ły wystawy: prac konkursowych oraz „100 zdjęć 
na 100-lecie Niepodległości”.
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Obchody stulecia niepodległości 
Polski trwały w Skórczu aż czte-
ry dni. 8 listopada uczniowie skó-
rzeckich szkół przemaszerowali uli-
cami „Ku Niepodległej” i modlili się 
za Ojczyznę. 9 listopada mieszkań-
cy zaśpiewali hymn Polski pod ha-
słem „Rekord dla Niepodległej”. 10 
listopada został odmówiony róża-
niec w intencji Ojczyzny zakończo-
ny Apelem Jasnogórskim. Główne 
obchody miały miejsce 11 listopada 
i rozpoczęły się mszą św. za Ojczy-
znę, po której mieszkańcy przeszli 
ulicami miasta w Marszu Niepodle-
głości. Odbyło się także ślubowanie 
uczniów klas I technikum o profilu 
wojskowym i defilada klas wojsko-
wych Zespołu Szkół Publicznych. 
Uroczystości uświetniły występy 
miejscowych chórów i orkiestry dę-
tej przy OSP w Skórczu. Obchody 
zakończyły się wspólną biesiadą.

W gminie Skórcz obchody mia-
ły miejsce 9 listopada. Odbyła 
się wówczas uroczysta akademia 
„Droga Polski do niepodległości” 
przygotowana przez uczniów klas 
IV-VI Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Wielkim Bukowcu. Uczest-
nicy koła teatralno-regionalnego 
przedstawili historię naszego kra-
ju. Występ uczniów uświetniony 
został śpiewem pieśni i piosenek 
patriotycznych przygotowanych 
przez szkolny chór i wspania-
łą dekoracją szkoły własnoręcz-
nie wykonaną przez panią Iwonę 
Magalską i wychowawców klas. 
Uczniowie klasy VI zaprezento-
wali taniec „Barwy narodowe”, 
a uczestnicy koła regionalnego 
wyśpiewali swą miłość do ojczy-
zny w gwarze kociewskiej. Kocie-
wiacy zaprezentowali się w regio-
nalnych strojach. Uczniowie klas: 

IV, V, VI przygotowali pieśni pa-
triotyczne, ogłoszono też wyniki 
konkursu plastycznego zorganizo-
wanego dla klas I-VI „Moja wolna 
Ojczyzna”, konkursu literackiego 
„Wiersz dla Niepodległej”. Na du-
żym ekranie został wyświetlony 
film przedstawiający całą historię 
Polski „ku pokrzepieniu serc”. Or-
ganizatorzy obchodów przygoto-
wali także krótki quiz historyczny. 
Kiedy zegar wskazał godzinę 11:11, 
wszyscy odśpiewali hymn pań-
stwowy w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Rekord dla Niepodległej” 
zorganizowanej przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Potem 
dyrektor szkoły zaprosił do udzia-
łu w „Marszu patriotów”. Podczas 
przemarszu wszyscy obecni, przy-
strojeni w kotyliony i szarfy, śpie-
wali pieśni i piosenki patriotyczne 
z chorągiewkami w ręku.

Obchody 11 listopada w Czarnej Wodzie 
rozpoczęła msza św. w intencji Ojczy-
zny w kościele parafialnym z udziałem 
pocztu sztandarowego czarnowodz-

kich strażaków. Po jej zakończeniu 
mieszkańcy przemaszerowali ulicami 
miasta do sali gimnastycznej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej, gdzie odby-

ła się dalsza część uroczystości. Po 
wspólnym odśpiewaniu wszystkich 
czterech zwrotek hymnu państwowe-
go odbył się interaktywny turniej wie-
dzy z historii Polski przeprowadzony 
przez firmę Quizspotter. Wzięło w nim 
udział dziesięć trzyosobowych dru-
żyn: Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczy-
cieli, Związku Harcerstwa Polskiego, 
parafii oraz jedna drużyna rodzinna 
i trzy młodzieżowe. Wyposażeni w ta-
blety uczestnicy odpowiadali na 21 py-
tań testowych jednokrotnego wyboru, 
a ich odpowiedzi oraz aktualne wyni-
ki bacznie śledzili na telebimie licznie 
zgromadzeni mieszkańcy. Zwycięży-
ła drużyna Urzędu Miejskiego. Drugie 
i trzecie miejsce zajęły Rada Miasta 
i OSP. Uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i drobne gadżety elek-
troniczne. Uroczystość uświetniły tak-
że występy uczniów czarnowodzkiej 
szkoły. Dzieci z klas pierwszych za-
tańczyły poloneza i zaprezentowały 
krótki program artystyczny. Po wystę-
pach dzieci swój program słowno-mu-

zyczny przedstawiła młodzież. Dla 
najmłodszych przygotowany był ką-
cik plastyczny i serduszka z dobrymi 
uczynkami. Nie zabrakło pysznego je-
dzenia i ciepłych napojów.
Wcześniej, 28 października, odbył się 
w Czarnej Wodzie wyjątkowy koncert 
muzyki poważnej. Wystąpili artyści po-
chodzący z Czarnej Wody: pianista To-
masz Wojak i sopranistka Julia Pruszak. 
Wypełniająca licznie salę koncertową, 
w którą tego dnia zmienił się kościół 
parafialny, publiczność miała okazję 
wysłuchać utworów Chopina, Paderew-
skiego, Moniuszki czy Belliniego.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozegra-
no też turniej piłki ręcznej dziewcząt 
oraz piłki nożnej chłopców. Turnieje 
rozpoczęły się od spotkań grupowych, 
po których rozegrano mecze decydu-
jące o końcowej klasyfikacji.
Młodzież z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Czarnej Wodzie uczciła nato-
miast setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w nietypowy 
sposób – sprzątając okoliczne lasy. 

W obchody włączyło się również przed-
szkole w Czarnej Wodzie, gdzie przez 
cały tydzień poprzedzający wielkie na-
rodowe święto odbywały się zajęcia 
o tematyce przybliżającej historię Pol-
ski. Dzieci poznawały bohaterstwo ro-
daków, którzy dzielnie walczyli o utrzy-
manie polskości, poznawały polskie 
symbole narodowe, uczyły się czte-
rozwrotkowego hymnu narodowego 
i przygotowywały prace plastyczne 
o tematyce patriotycznej. Dniem kul-
minacyjnym był piątek, 9 listopada. 
5-6 latki ubrane w kolory naszej fla-
gi prezentowały swoją wiedzę o Pol-
sce i symbolach narodowych podczas 
quizu „Kocham Cię Polsko”, natomiast 
młodsze grupy oglądały film edukacyj-
ny „Polak Mały”. Następnie wszystkie 
grupy przedszkolne udały się na marsz 
z okazji stulecia niepodległości Polski. 
Przedszkole włączyło się również do 
akcji Minister Edukacji Narodowej oraz 
Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN pn. 
„Rekord dla Niepodległej” polegającej 
na wspólnym odśpiewaniu czterech 
zwrotek hymnu narodowego.

Obchody setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości w Lubichowie rozpo-
częły w kościele parafialnym 
mszą św. w intencji Ojczy-
zny oraz tych, którzy odda-
li za nią życie. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury. 
W części artystycznej przy-
gotowano montaż słowno-mu-
zyczny w wykonaniu uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Lubichowie, koncert 
pieśni patriotycznych w wyko-
naniu chóru „Jutrzenka” oraz 

występ zespołu „Lubichow-
skie Kociewiaki”. Uczestnicy 
uroczystości mogli również 
obejrzeć wystawę prac ma-
larskich artystów amatorów 
z koła zainteresowań w GO-
K-u. Obchody zakończył mini 
pokaz sztucznych ogni.

Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości gmina Bobowo uczciła uroczystym koncertem 
w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy Polaka-
mi” Wystąpiły przedszkolaki, uczniowie szkół, nauczyciele, harcerze, a także Koła Gospodyń Wiejskich.

czARnA wODA

GminA LubichOwO gMINA BOBOwO

GminA i miAsTO skóRcz
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REKLAMA 213/2018/RL

Obchody 11 listopada w Czar-
nej Wodzie rozpoczęła msza 
św. w intencji Ojczyzny w ko-
ściele parafialnym z udziałem 
pocztu sztandarowego czar-
nowodzkich strażaków. Po jej 
zakończeniu mieszkańcy prze-
maszerowali ulicami miasta do 
sali gimnastycznej Publicznej 
Szkoły Podstawowej, gdzie od-
była się dalsza część uroczy-
stości. Po wspólnym odśpie-
waniu wszystkich czterech 
zwrotek hymnu państwowego 

odbył się interaktywny turniej 
wiedzy z historii Polski prze-
prowadzony przez firmę Qu-
izspotter. Wzięło w nim udział 
dziesięć trzyosobowych dru-
żyn: Urzędu Miejskiego, Rady 
Miasta, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, nauczycieli, Związku 
Harcerstwa Polskiego, para-
fii oraz jedna drużyna rodzin-
na i trzy młodzieżowe. Wypo-
sażeni w tablety uczestnicy 
odpowiadali na 21 pytań te-
stowych jednokrotnego wybo-

ru, a ich odpowiedzi oraz ak-
tualne wyniki bacznie śledzi-
li na telebimie licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy. Zwycięży-
ła drużyna Urzędu Miejskiego. 
Drugie i trzecie miejsce zajęły 
Rada Miasta i OSP. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i drobne gadżety elektro-
niczne. Uroczystość uświet-
niły także występy uczniów 
czarnowodzkiej szkoły. Dzie-
ci z klas pierwszych zatańczy-
ły poloneza i zaprezentowa-

gMINA kALISkA

ły krótki program artystyczny. 
Po występach dzieci swój pro-
gram słowno-muzyczny przed-
stawiła młodzież. Dla najmłod-
szych przygotowany był kącik 
plastyczny i serduszka z do-
brymi uczynkami. Nie zabrakło 
pysznego jedzenia i ciepłych 
napojów.
Wcześniej, 28 października, od-
był się w Czarnej Wodzie wyjąt-
kowy koncert muzyki poważ-
nej. Wystąpili artyści pocho-
dzący z Czarnej Wody: piani-
sta Tomasz Wojak i sopranist-
ka Julia Pruszak. Wypełniająca 
licznie salę koncertową, w któ-
rą tego dnia zmienił się kościół 
parafialny, publiczność mia-
ła okazję wysłuchać utworów 
Chopina, Paderewskiego, Mo-
niuszki czy Belliniego.
Z okazji setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepod-

ległości rozegrano też turniej 
piłki ręcznej dziewcząt oraz 
piłki nożnej chłopców. Turnieje 
rozpoczęły się od spotkań gru-
powych, po których rozegrano 
mecze decydujące o końcowej 
klasyfikacji.
Młodzież z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Czarnej Wodzie 
uczciła natomiast setną roczni-
cę odzyskania przez Polskę nie-
podległości w nietypowy spo-
sób – sprzątając okoliczne lasy. 
W obchody włączyło się rów-
nież przedszkole w Czarnej 
Wodzie, gdzie przez cały ty-
dzień poprzedzający wielkie 
narodowe święto odbywały 
się zajęcia o tematyce przybli-
żającej historię Polski. Dzieci 
poznawały bohaterstwo roda-
ków, którzy dzielnie walczy-
li o utrzymanie polskości, po-
znawały polskie symbole na-

rodowe, uczyły się czterozw-
rotkowego hymnu narodowe-
go i przygotowywały prace 
plastyczne o tematyce patrio-
tycznej. Dniem kulminacyjnym 
był piątek, 9 listopada. 5-6 lat-
ki ubrane w kolory naszej fla-
gi prezentowały swoją wiedzę 
o Polsce i symbolach narodo-
wych podczas quizu „Kocham 
Cię Polsko”, natomiast młod-
sze grupy oglądały film eduka-
cyjny „Polak Mały”. Następnie 
wszystkie grupy przedszkol-
ne udały się na marsz z okazji 
stulecia niepodległości Polski. 
Przedszkole włączyło się rów-
nież do akcji Minister Eduka-
cji Narodowej oraz Rady Dzieci 
i Młodzieży przy MEN pn. „Re-
kord dla Niepodległej” polega-
jącej na wspólnym odśpiewa-
niu czterech zwrotek hymnu 
narodowego. (K.C.)
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pierwsza sesja
19 listopada odbyły się pierwsze sesje nowo wybranych rad miast, gmin 
i powiatów oraz sejmików nowej kadencji zwołane w celu złożenia przez 
radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stosownego 
ślubowania. Podczas sesji zostały także wybrane prezydia rad.

W budynku Starostwa Powiato-
wego w Starogardzie Gdańskim 
odbyły się dwie sesje Rady Po-
wiatu Starogardzkiego. Pierw-
sza dotyczyła wyboru prezy-
dium Rady Powiatu, a druga - 
wyboru Zarządu Powiatu.

Decyzją radnych przewodni-
czącym Rady Powiatu został 
Wiesław Brzoskowski (Koali-
cja Obywatelska), zaś przewod-
niczącymi - Tomasz Rogalski 
(Koalicja Obywatelska) i Arka-
diusz Herold (Stowarzyszenie 

Kociewskie). Starostą Powiatu 
Starogardzkiego został Kazi-
mierz Chyła, prezes Stowarzy-
szenia Kociewskiego. W swo-
im przemówieniu mówił o zada-
niach, jakie stoją przed powia-
tem. Wśród priorytetów wymie-
nił m.in. służbę zdrowia, drogi, 
promocję i edukację. – Już te-
raz chcę powiedzieć, że będę 
współpracował z każdym, nie-
zależnie od tego z jakiej opcji 
jest. Jeśli ktoś ma dobre pomy-
sły, które wnoszą coś dla do-
bra powiatu, to będę to szano-

wał i to wspierał - mówił sta-
rosta. - Na pewno będziemy 
współpracować z samorząda-
mi, niezależnie od tego kto zo-
stał wójtem czy burmistrzem. 
Ta współpraca to nasz obowią-
zek. Społeczeństwo oczekuje 
od nas współpracy, a nie dzie-
lenia wójtów i burmistrzów na 
lepszych czy gorszych.

Wicestarostą Powiatu został 
Patryk Gabriel (Koalicja Oby-
watelska). W skład Zarządu 
Powiatu Starogardzkiego we-
szli Wioleta Strzemkowska-
Konkolewska (Koalicja Oby-
watelska), Lech Kolaska (Sto-
warzyszenie Kociewskie) i Wi-
told Sykutera (Stowarzyszenie 
Kociewskie). Radni ustalili rów-
nież skład poszczególnych ko-
misji Rady Powiatu.

Inauguracyjna sesja nowo wy-
branej Rady Miejskiej w Staro-
gardzie Gdańskim odbyła się 
w budynku Urzędu Miejskiego 
w Starogardzie Gdańskim. De-
cyzją radnych nową przewod-
niczącą Rady została Anna Be-
nert, pierwszym wiceprzewod-
niczącym - Marek Jankow-
ski, a drugim - Daniel Olszew-
ski. Wszyscy reprezentują klub 

radnych Nasz Starogard. – 
Chciałabym, aby prowadzone 
przeze mnie sesje były krót-
kie, rzeczowe i merytoryczne 
– mówiła Anna Benert. - Liczę 
na to, że na posiedzeniach ko-
misji uda się nam przedysku-
tować proponowane projekty 
uchwał, wypracować wspólne 
rozwiązania właściwe dla każ-
dej ze stron. Z doświadczenia 
wiem, ze długie sesje wprowa-
dzają jedynie chaos i nerwo-
wość. Tego będę unikać. Nie 
ukrywam, że liczę na współ-
pracę całej rady, chcę łączyć 
radnych w trudnym dziele de-
cydowania o rozwoju naszego 
miasta - kontynuowała nowa 
przewodnicząca. 

Prezydent Janusz Stankowiak 
ogłosił, że nowym wiceprezy-
dentem ds. techniczno-inwe-
stycyjnych będzie Tadeusz 
Błędzki, dotychczasowy na-
czelnik Wydziału Inicjatyw Go-
spodarczych, który zastąpił na 
tym stanowisku Przemysława 
Bieska-Talewskiego. – Przez mi-
nione 4 lata jako naczelnik Wy-
działu Inicjatyw Gospodarczych 
uczestniczyłem czynnie w pro-
cesach inwestycyjnych dużych 
przedsięwzięć dla Starogar-

du. Zamierzam kontynuować 
prorozwojową politykę miasta 
rozpoczętą przez prezydenta 
Stankowiaka w 2014 roku. Chcę 
też podjąć nowe wyzwania in-
westycyjne bardzo miastu po-
trzebne. Nie ukrywam, że liczę 
na dobrą współpracę z nowo 
wybraną Radą Miasta i lokalną 
społecznością. Jestem otwarty 
na dialog z mieszkańcami – mó-
wił nowy wiceprezydent. Funk-
cję wiceprezydenta ds. spo-
łecznych nadal będzie pełnić 
Maciej Kalinowski.

Pierwsza i druga sesja Rady Gmi-
ny Starogard Gdański odby-
ły się w Grodzisku Owidz. Nowo 
wybrani radni i wójt Magdale-
na Forc-Cherek, która w kaden-
cji 2018-2023 zastąpi na stano-
wisku Stanisława Połoma, złożyli 
ślubowanie. Wybrano także nowe 
prezydium Rady Gminy. Decyzją 
radnych przewodniczącą została 
Marzena Gornowicz, w wiceprze-
wodniczącym - Krzysztof Tuski. 
Podczas sesji radni dokonali tak-
że wyboru nowych przewodni-
czących komisji stałych. (K.C.)
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stowarzyszenie centrum drewna 
w czarnej wodzie partnerem 
projektu „Budownictwo drewniane”

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie będzie merytorycznie wspierać projekt „Budownictwo Drewniane”.  
Wiceprezes stowarzyszenia Marcin Zboroń podpisał w tej sprawie umowę z Ministrem Środowiska.

REKLAMA 204/2018/RL

Podpisane porozumienie to efekt sfi-
nalizowania dotychczasowej współ-
pracy resortu m.in. ze Stowarzysze-
niem Centrum Drewna w Czarnej 
Wodzie promującym drewno jako stra-
tegiczny materiał budowlany.
Projekt „Budownictwo drewniane” 
umieszczony na liście projektów stra-
tegicznych „Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju” ma na celu 
zwiększenie dostępności mieszkań, 
w szczególności dla osób o umiarko-

wanych dochodach. Ma także pomóc 
stworzyć warunki do rozwoju budow-
nictwa drewnianego w Polsce oraz wy-
kreować modę na ekologiczne budow-
nictwo drewniane. - Stowarzyszenie 
zobowiązało się do wsparcia Minister-
stwa Środowiska w realizacji działań 
podejmowanych w ramach projektu 
poprzez dzielenie się posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie budow-
nictwa drewnianego, przygotowywa-
nie propozycji rozwiązań przyczynia-

jących się do realizacji celów projektu, 
współfinansowanie niezbędnych analiz, 
badań i opracowań oraz udostępnianie 
materiałów promocyjnych na temat bu-
downictwa drewnianego - mówił Mar-
cin Zboroń, wiceprezes stowarzyszenia 
i Dyrektor ds. Rozwoju i Wsparcia Biz-
nesu w firmie Steico.
Członkowie CDCW wznoszą budynki 
w konstrukcjach drewnianych w całej 
Polsce: domy prywatne, wielorodzinne 
oraz budynki użyteczności publicznej. 
Właśnie w Czarnej Wodzie powsta-
ła w 2015 r. pierwsza w Polsce szko-
ła w ekologicznej i energooszczędnej 
technologii szkieletowej. Firma Steico 
zbudowała ją w ciągu 112 dni. Powsta-
nie obiektu nie zakończyło współpracy 
Steico z dyrekcją szkoły. Firma wspie-
ra placówkę w zakresie praktycznej 
wiedzy i materiałów dydaktycznych, 
oferując także autorski program szko-
leń zawodowych w swoich zakładach 
dla uczniów kształcących się w zawo-
dach technicznych.

Budowa domów drewnianych na wy-
najem to pomysł rządu na reanima-
cję programu Mieszkanie Plus. Budową 
mieszkań miałaby się zająć nowa spółka 
Polskie Domy Drewniane, której udzia-
łowcami są Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Bank Ochrony Środowiska. Spółka, 
poza budową domów, będzie mogła też 
nabywać grunty, przeprowadzać prace 
remontowe i modernizację budynków 
mieszkalnych, kupować i sprzedawać 
produkty drzewne oraz rozwijać nowe 
technologie przetwarzania drewna. Pier-
wotnie do grona jej udziałowców mia-
ły należeć także Lasy Państwowe, któ-
rych zadaniem miało być przekazanie 
do spółki aportem niezalesionych grun-
tów, jednak na skutek protestów leśni-
ków wycofano się z tego pomysłu. Spół-
ka prawdopodobnie będzie musiała więc 
nabywać grunty pod budowę mieszkań, 
co niewątpliwie przełoży się na ich cenę. 
Według Ministerstwa Środowiska, dzię-
ki uruchomieniu nowoczesnej linii tech-

nologicznej produkcji drewna konstruk-
cyjnego spadną koszty budowy domów 
drewnianych. - Jak wynika z przepro-
wadzonych analiz, brak odpowiedniej 
ilości drewna konstrukcyjnego na ryn-
ku polskim jest jedną z istotnych barier 
dla rozwoju branży budownictwa drew-
nianego. Zarówno producenci domów 
drewnianych, wiązarów kratowych łą-
czonych na płytki kolczaste, producenci 
drewna klejonego warstwowo, jak i wy-
konawcy bardzo często sprowadzają 
drewno spoza Polski albo produkują od-
powiednie drewno na własne potrzeby - 
informuje resort.
Zgodnie z zapowiedzią rządu, w la-
tach 2018-2022 w budynkach wie-
lorodzinnych miałoby powstać 11 
tysięcy mieszkań, a w zabudowie jed-
norodzinnej - 950. W planach są także 
dalsze zmiany prawne mające stano-
wić impuls dla rozwoju przetwórstwa 
drewna i wpłynąć na zmniejszenie 
ilości wywożonego z Polski drewna 
w postaci nieprzetworzonej. (K.C.)
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wycieczka 
pracowników steico

Tym razem było to Dźwirzyno. Przepiękny Hotel Senator ugo-
ścił wszystkich uczestników wycieczki. Sportowe atrakcje 
gwarantowane przez hotel spodobały się wszystkim. Pracow-
nicy mogli korzystać z całego kompletu basenowo-saunowego, 
siłowni czy tenisa stołowego. Otoczenie hotelu lasem sosno-

wym i bliskość morza sprzyjała wypoczynkowi na świeżym po-
wietrzu. Jednym z punktów wycieczki był także wieczorek zor-
ganizowany dla naszych pracowników, na którym humory do-
pisywały i zabawa trwała do wczesnych godzin rannych.
Oby jak najwięcej takich wycieczek!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszych pracowników wycieczką nad nasze piękne polskie Bałtyckie Morze, STEICO Sp. 
z o.o. postanowiło zorganizować kolejny wyjazd w tamte rejony.
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steico na 
akademickich  
targach 
pracy 2018

Ideą przewodnią Targów jest przede wszystkim umożliwienie 
szukającym pracy studentom i absolwentom bezpośredniego 
kontaktu z pracodawcami. Odwiedzający nasze stoisko stu-
denci mogli uzyskać informacje na temat aktualnych ofert pra-

cy, stażu czy praktyk. Była to doskonała okazja do zaprezento-
wania oferty STEICO szerokiemu gronu potencjalnych kandy-
datów do pracy oraz dotrzeć bezpośrednio do studentów i ab-
solwentów największych trójmiejskich uczelni.

Od kilku lat STEICO Sp. z o.o. uczestniczy jako wystawca na Akademickich Targach 
Pracy na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie na 
Wydziale Nauk Społecznych.
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o społecznej kontroli 
władz lokalnych

Stowarzyszenie Głos Kociewia działa w Starogardzie Gdańskim od półtora roku. Choć członkowie mówią, że nie jest im 
łatwo, nie zamierzają się poddawać, a nawet planują rozszerzyć działalność. O potrzebie społecznej kontroli władz 

lokalnych rozmawialiśmy z Marcinem Wichertem, przedstawicielem stowarzyszenia Głos Kociewia.
Kiedy i dlaczego powstał Głos Kociewia? Czym 
się zajmujecie jako stowarzyszenie, co dotych-
czas udało się Wam osiągnąć oraz jakie macie 
plany na najbliższą i dalszą przyszłość?
Stowarzyszenie działa od 2017 r. w obszarze 
kontroli władz lokalnych i podmiotów działają-
cych w sferze publicznej. Nasze dotychczaso-
we działania skupione były w obszarze dostę-
pu mieszkańców do dokumentów z działalności 
Rady Miasta, Rady Powiatu i Prezydenta. Za tę 
działalność zostaliśmy wyróżnieni przez Funda-
cję Batorego w akcji „Masz Głos” statuetką „Su-
per Samorząd”. Naszym celem jest podniesie-
nie wiedzy mieszkańców w zakresie możliwości 
wpływania na podejmowane decyzje władz lo-
kalnych, zmiany w prawie lokalnym oraz sku-
tecznej obrony przed naruszeniem interesu 
prawnego mieszkańców przez decyzje władz. 
Mądra władza zdaje sobie sprawę z faktu, że 
większa świadomość mieszkańców przekłada 
się na lepsze działanie samorządu.

Najskuteczniej można wpływać na takie de-
cyzje, będąc u władzy. Planujecie start w ko-
lejnych wyborach samorządowych?
Nigdy nie mieliśmy celów wyborczych i to się 
nie zmieni. Wręcz zapisaliśmy to w regulaminie 
stowarzyszenia, wykluczając z potencjalnego 
członkostwa osoby należące do partii politycz-
nych, kandydujące w wyborach samorządo-
wych I pełniące funkcje publiczne. Działamy 
w oparciu o trzy filary: jawność, obiektywizm 
i działanie dla dobra wspólnego. Start w wybo-
rach przekreśliłby wiarygodność stowarzysze-
nia i sens całej naszej dotychczasowej pracy. 
Nie godzi się w ten sposób oszukiwać ludzi.

Działacie głównie w starogardzie Gdań-
skim. Czy zamierzacie w przyszłej kaden-
cji rozszerzyć swoją działalność również 
na inne samorządy?
Owszem, planujemy działania w całym powiecie 
starogardzkim.

a skąd macie środki na działalność?
Utrzymujemy się wyłącznie ze składek człon-
kowskich.

jakie trudności napotykacie na swojej drodze?
W naszej działalności spotykamy się z problema-
mi wspólnymi dla organizacji strażniczych. Jest 
to głównie opór ze strony podmiotów, do których 
zwracamy się z wnioskami o dostęp do informacji 
publicznej (urzędy, spółki miejskie itd.), ale rów-
nież mediów, które traktują nas jako konkurencję, 
co jest dla mnie niezrozumiałe.

Czy spodziewaliście się, zakładając stowa-
rzyszenie, że tak to będzie wyglądało?
Przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż takiego 
oporu, czego przykładem jest miejska spółka ko-
munalna STARKOM, która od 17 miesięcy nie udo-
stępnia informacji o składnikach wynagrodzenia 
byłego prezesa tej spółki, pomimo już dwóch pra-
womocnych wyroków sądowych...

to kawał czasu... Dlaczego tak się dzieje?
Ustawa o dostępie do informacji publicznej le-

żąca u podstaw codziennej pracy urzędników 
obowiązuje już od ponad 17 lat, mimo to nie jest 
im za dobrze znana. Nie dla wszystkich są oczy-
wiste wynikające z niej obowiązki oraz upraw-
nienia wnioskodawców. Szarą rzeczywistością 
jest przedłużający się okres oczekiwania na od-
powiedź, niechęć do jej udzielania czy wręcz 
celowe przedłużanie odpowiedzi lub bezpod-
stawna odmowa jej udzielenia. Żadna władza 
nie lubi, jak się jej patrzy na ręce, pomimo gło-
szonych przez nią wzniosłych haseł o jawności 
i transparentności. Media zaś przemilczają na-
szą działalność strażniczą. Jednym z powodów 
takich działań może być współpraca lokalnych 
mediów z władzami samorządowymi - krytyka 
władz samorządowych równa się z odcięciem 
od środków samorządowych (ogłoszenia, za-
rządzenia, obwieszczenia, życzenia, kondolen-
cje w prasie lokalnej). Nasza obecność w życiu 
publicznym nie jest postrzegana przychylnie 
przez władzę i media lokalne sprzyjające wła-
dzy. Ale naszą rolą jest dotarcie z informacją 
i docenienie naszej działalności przez samych 
mieszkańców naszego powiatu.

Czyli można powiedzieć, że jesteście solą 
w oku lokalnych władz. Czy słusznie się Was 
boją? Może jednak jest ktoś, z kim Wam się 
do tej pory najlepiej współpracowało?
Jeśli chodzi o naszą działalność inicjatywną, to 
organem, z którym najlepiej nam się do tej pory 
współpracowało, jest rada miejska w Starogar-
dzie Gdańskim. Jeśli o osobę - z jej przewodni-
czącym Jarosławem Czyżewskim, który zawsze 
był życzliwie do nas nastawiony I gotowy do po-
mocy, za co mu serdecznie dziękujemy. Nie spo-
sób nie wspomnieć również o sekretarzu miasta 
Zbigniewie Toporowskim, który także wspierał 
nasze inicjatywy i wypowiadał się o nich przy-
chylnie podczas sesji. W przypadku dostępu do 
informacji publicznej, najbardziej utkwiły nam 

w pamięci rzetelne, terminowe, wyczerpujące 
i uprzejme odpowiedzi dyrektora Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Starogardzie Gdańskim Rado-
sława Spychalskiego. Cieszymy się i doceniamy, 
że nie wszyscy są do nas negatywnie nastawieni 
i wierzymy, że również inni z czasem przekona-
ją się, że nie mamy złych zamiarów i nie działamy 
przeciw komuś, a dla mieszkańców.

a jak docieracie do mieszkańców?
Głównie poprzez stronę internetową gloskocie-
wia.prv.pl oraz stronę na fb, do których śledze-
nia gorąco zachęcamy. Na naszej stronie inter-
netowej, oprócz aktualności, w zakładce „O nas” 
można zapoznać się z regulaminem stowarzy-
szenia i pobrać deklarację członkowską, a w za-
kładce „Jak walczyć o informację publiczną” 
czytelnicy znajdą garść porad oraz wzory pism 
przydatnych w walce o jawność.

Dlaczego, Waszym zdaniem, społeczna kon-
trola władz jest potrzebna? Czy i jak zwykły, 
niezrzeszony mieszkaniec niebędący rad-
nym może kontrolować władze?
Bardzo ważna jest kontrola wszystkich insty-
tucji publicznych przez organizacje strażnicze, 
media i samych mieszkańców. Aby być wiary-
godnym i skutecznym, trzeba być niezależnym. 
Nie brać pieniędzy od podmiotów, które chce-
my kontrolować. Każdy mieszkaniec ma prawo 
pytać. Nie zadawajmy pytania, czy możemy py-
tać, tylko pytajmy!

Działacie w sferze, bądź co bądź, polityki 
lokalnej. jak zatem oceniacie tegoroczne 
rozstrzygnięcia wyborcze w powiecie sta-
rogardzkim? W większości gmin powiatu 
prezydenci/burmistrzowie/wójtowie wy-
grali w pierwszej turze, uzyskując bardzo 
silny mandat od mieszkańców. Co mogło 
być tego powodem? Dodatkowo opcja pre-

zydencka/burmistrzowska/wójtowska bę-
dzie miała samodzielną większość w ra-
dach. Czy wiążą się z tym jakieś zagrożenia 
dla lokalnych społeczności? Na co powinni 
zwrócić uwagę mieszkańcy?

Wygrana w I turze prezydentów, wójtów i bur-
mistrzów to silny mandat od mieszkańców. Na-
szym zdaniem doceniono działalność włodarzy 
przede wszystkim w dziedzinach kształtujących 
strukturę przestrzenną miast i gmin. Samodziel-
na większość w radach pozwoli m.in. wprowa-
dzać zmiany w statutach gminnych według wła-
snych kryteriów, nie bacząc na krytykę radnych 
z innych ugrupowań. Czy radni opozycji będą 
bezradni? Niekoniecznie. Według nowej ustawy 
o samorządzie gminnym, w wykonywaniu swego 
mandatu radny będzie miał prawo, jeżeli oczywi-
ście nie narusza to dóbr osobistych innych osób, 
do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu 
do pomieszczeń, w których znajdują się te in-
formacje i materiały oraz wglądu w działalność 
urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, 
spółek handlowych z udziałem gminnych osób 
prawnych, gminnych osób prawnych oraz za-
kładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jed-
nostek organizacyjnych - z zachowaniem jed-
nak przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 
W ustawie uregulowano także zasady składania 
przez radnych interpelacji i zapytań dotyczących 
gminy do wójta, burmistrza czy prezydenta mia-
sta. Będą musiały być one składane na piśmie do 
przewodniczącego rady, który będzie je przeka-
zywał wójtowi, a ten lub osoba przez niego wy-
znaczona będzie musiał udzielić odpowiedzi na 
piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania interpelacji lub zapytania. Zarówno 
treść interpelacji i zapytań, jak też udzielonych 
odpowiedzi, podawana będzie w BIP-ie oraz na 
stronie internetowej gminy. Na nasz wniosek za-
pytania i interpelacje wraz z odpowiedziami Pre-
zydenta są już publikowane w BIP-ie. Dzięki no-
wym regulacjom ustawowym radni będą pod 
większą kontrolą wyborców. Imienne wykazy 
ich głosowań mają być dostępne w BIP-ie. Sam 
przebieg obrad ma być obowiązkowo nagrywa-
ny i udostępniany m.in. w BIP-ie i na stronie in-
ternetowej gminy. Dodatkowo, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta będzie musiał co roku, 31 
maja, przedstawić radzie raport o stanie gminy, 
w którym podsumuje swoją działalność w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i bu-
dżetu obywatelskiego. Radni będą rozpatrywać 
ten raport w czasie tej samej sesji, na której po-
dejmować będą uchwałę w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium. W debacie nad ra-
portem o stanie gminy radni będą mogli zabierać 
głos bez ograniczeń czasowych. Po debacie rad-
ni będą głosować nad udzieleniem wójtowi wo-
tum zaufania. Niepodjęcie takiej uchwały będzie 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzie-
leniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nie-
udzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch ko-
lejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę 
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo-
łania wójta. Analogiczne uprawienia zyskali radni 
powiatu w stosunku do zarządu powiatu.
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REKLAMA 150/2018/RL

otwarcie nowego oddziału firmy 
pestar w starogardzie gdańskim

6 listopada uroczyście otwarto nowy oddział firmy Pestar Sp. z o. o. Mieści się on przy ul. Skarszewskiej 5B  
i obejmuje magazyn oraz dwukondygnacyjną część biurową.

Zamysł uruchomienia w Starogardzie 
Gdańskim nowego oddziału firmy Pe-
star pojawił się przed dwoma laty, zo-
stał jednak odłożony w czasie z uwa-

gi na wybór rozwoju firmy poprzez 
rozbudowę siedziby na Iwaszkiewi-
cza o wydzielony magazyn biuroser-
wisowy o powierzchni 170 metrów 

kwadratowych. Magazyn wystarczył 
jednak tylko na rok w związku z ro-
snącymi potrzebami firmy.
W otwarciu wzięli udział pracowni-
cy firmy Pestar z prezesem Eugeniu-
szem Piechowskim na czele oraz za-
proszeni goście, w tym prezydent 
Starogardu Gdańskiego Janusz Stan-
kowiak, władze SKB-ZP oraz budow-
niczy i właściciele obiektu Andrzej 
Sella i Aleksandra Bańko.
Wydzielona dla Pestaru część budyn-
ku to magazyn o powierzchni ponad 
300 metrów kwadratowych, również 
z regałami wysokiego składowania, 
oraz część biurowa dwukondygnacyj-
na o powierzchni 400 metrów kwadra-
towych. W nowej lokalizacji rozpoczęły 
swoją działalność dwa nowe działy fir-
my: Cyfryzacja Firm i biurowi.pl. Dział 
biurowi.pl to głównie sprzedaż inter-
netowa materiałów i sprzętu biurowe-
go w całej Polsce. Oferta działu Cyfry-
zacja Firm jest natomiast kierowana na 
rynek regionu - dla optymalizacji pro-
cesów w organizacji przedsiębiorstw 
w oparciu o nowoczesną technikę biu-
rową oraz systemy informatyczne.

- Zmieniamy podejście do rynku – mó-
wił dyrektor oddziału Mariusz Skar-
bek. - Nadajemy biuroserwisowi moc-
ny kształt jako biurowi.pl. i z lokalnego 
dostawcy przeobrażamy się w dostaw-
cę regionalnego i ogólnopolskiego. 
Nasza oferta to oferta artykułów biu-
rowych, wzmacniamy również chemię 
gospodarczą i idziemy w artykułu BHP. 
Dotychczasowy dział Technologia IT 
zmienia się w Cyfryzację Firm. Cyfry-
zacja Firm stanowi podążanie za ryn-
kiem, za technologiami, za tym, co się 
dzieje w informatyce i ogólnie w roz-
woju firm. Jeśli chodzi o ofertę, są to 
systemy informatyczne, systemy dru-
ku i kodów kreskowych, systemy ka-
sowe z kasami fiskalnymi, multime-
dia i oprogramowanie dedykowane dla 
edukacji oraz wyspecjalizowane opro-
gramowanie do zarządzania firmami. 
Wszystko to zaopatrujemy w elemen-
ty informatyki. Wiedza i doświadcze-
nie, które posiadamy, stanowi o tym, 
że dzięki takim wdrożeniom i takim 
przeobrażeniom technologicznym fir-
my, które będą z nami współpracowa-
ły i już współpracują, wchodzą na co-

raz wyższy poziom digitalizacji swoich 
procesów wewnętrznych. Ciekawym 
elementem naszej oferty są tablice 
multimedialne, a naszym ostatnim pro-
duktem, na który mamy już uprawnie-
nia, są kasy on-line - dodał Skarbek.
Dla rozwoju firmy potrzebna jest ka-
dra. Docelowo w ciągu roku plano-
wane jest zwiększenie zatrudnienia 
w nowej lokalizacji z obecnych 21 eta-
tów do prawie 30. - Zabiegamy o pra-
cowników wymagających od praco-
dawcy ścieżki rozwoju zawodowego, 
a równocześnie oczekujemy ich kom-
petencji i realizacji własnej tu w Sta-
rogardzie Gdańskim. Pestar potrzebu-
je kadry świadomej i zaangażowanej, 
nieobawiającej się wyzwań rynku, 
a kreatywność i akceptacja zmian 
jest nie tylko wskazana, lecz niezbęd-
na w kontekście rywalizacji rynkowej. 
Cel jest wspólny: przywiązanie do fir-
my i realizacja własnych ambicji za-
wodowych przy godnym poziomie 
wynagrodzenia opartym na faktycz-
nych efektach własnego zaangażo-
wania, wykształcenia i kompetencji - 
mówił prezes Pestaru. (K.C.)
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17 listopada w Centrum Historyczno-Eduka-
cyjnym we Frący odbył się dziesiąty jubile-
uszowy Międzygminny Konkurs Pieśni i Po-
ezji Patriotycznej.

W konkursie wzięło udział około 120 osób. Uczestnicy recyto-
wali wiersze oraz prezentowali utwory wokalne z repertuaru 
pieśni patriotycznych. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i upominki, a najlepsi w swoich kategoriach - większe na-
grody rzeczowe. Licznie zgromadzona publiczność w skupie-
niu i z zainteresowaniem słuchała występów uczestników. Jak 
co roku, organizatorami konkursu byli Urząd Gminy w Smę-
towie Granicznym, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji oraz Szkoła Podstawowa w Kamionce, a koordynatorem - 
Pani Regina Kotłowska. (K.C.)

17 listopada w starogardzkim kinie sokół 
odbyła się XXVI Noc Bardów im. ryszar-
da rebelki. 

W pierwszej części koncertu wystąpiło 14 wykonaw-
ców (solistów i zespołów) nie tylko z Pomorza. Uczest-
nicy zaprezentowali autorski repertuar oraz interpreta-
cje znanych utworów poetyckich. Przed starogardzką 
publicznością wystąpili Teatr Kuźnia Bracka, Laura 
Stuba, zespół „Czarownice i Ropuchy”, Aneta Falkow-
ska, Marcin Żurawiecki, zespół „CANTO”, zespół „FIN-
GEL BLUU”, Adam Galewski, Dorota Piekarz, Wiesław 
Chrzanowski z zespołem „The Safety Pin”, Bogdan 
Szulc-Roguski, zespół „WATER BLACK” oraz Sławo-
mir i Agata Hoduniowie. W finale uczestnicy wspólnie 
wykonali utwór Ryszarda Rebelki „Zapotrzebowanie 
nr 1983”.  Wieczór uświetnił koncert Renaty Przemyk 
w recitalu pt. „Boogie Street”. (K.C.)

16 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Ka-
liskach odbyły się pierwsze konfrontacje ze-
społów rockowych pod hasłem rOCK w GOK.
- Pomysł na Konfrontacje Rockowe w Kaliskach wziął się od 
zespołów, które chciałyby zaprezentować swoje możliwości 
muzyczne na polu scenicznym - mówił Dariusz Szymański, po-
mysłodawca wydarzenia. - Myślimy o tym, aby przynajmniej 
raz w roku organizować tego typu koncert.
Z autorskim repertuarem wystąpiły zespoły Rudera, Stone heads, 
Flywheel oraz Bez Filmu. - Zagraliśmy sześć autorskich utworów 
instrumentalnych. Każdy opowiada pewną historię - mówił Miko-
łaj Mrozik, gitarzysta zespołu Flywheel. - Ciesze się, że tego typu 
wydarzenia organizowane są w naszym powiecie i mam nadzieję, 
że z roku na rok impreza będzie się rozkręcać. (K.C.)

Utalentowani, ambitni, uśmiechnięci i pięknie ubrani – tacy byli uczestnicy III edycji „Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Towarzyskiego. Memoriału Edwarda Kowalke”. Podczas imprezy zatańczyło ponad 200 par. Uroczystą galę, podobnie jak 

w zeszłym roku, prowadziła jurorka wszystkich edycji telewizyjnego show „Taniec z Gwiazdami” Iwona Pavlović.
Wydarzenie odbyło się w Miej-
skiej Hali Sportowej im. An-
drzeja Grubby. Pary startowa-
ły w przedziałach wiekowych 
od najmłodszych (7-8 lat), 
przez pary dorosłe (powyżej 15. 
roku życia), aż do kategorii se-
nior hobby. Swoje umiejętno-
ści prezentowały w klasach ta-
necznych dla początkujących 
H i F oraz sportowych E, D, C 
i B. Tancerze przyjechali z ca-
łej Polski. Nie mogło zabrak-
nąć oczywiście reprezentan-
tów Klubu Tańca Towarzyskie-
go „Impuls”. Podczas wieczor-
nej gali Julia Cyrzan i Michał 
Dudek zajęli II miejsce w swo-

jej kategorii zarówno w tań-
cach standardowych, jak i laty-
noamerykańskich. Medale, dy-
plomy i nagrody wręczały żona 
pana Edwarda Helena Kowalke, 
dyrektor Starogardzkiego Cen-
trum Kultury Ewa Roman oraz 
kierownik artystyczny turnieju 
Łukasz Rocławski.
Uroczystą galę rozpoczęła 
Orkiestra Dęta SCK pod ba-
tutą Kacpra Roszkowskiego. 
Uświetniły ją pokazy taneczne 
w wykonaniu odnoszących co-
raz większe sukcesy na świe-
cie Jacka Jeschke i Hanny 
Żudziewicz. Najwięcej emocji 
wzbudziło ich niezwykle wzru-

szające show o charakterze 
patriotycznym. „Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego. 
III Memoriał Edwarda Kowalke” 
zakończył się wspólnym wal-
cem tancerzy, prowadzących, 
organizatorów i publiczności.
Całodzienna impreza zorga-
nizowana została przez Sta-
rogardzkie Centrum Kultury 
i Klub Tańca Towarzyskiego 
„Impuls”. Pomógł im Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Starogar-
dzie Gdańskim oraz wolonta-
riusze ze Stowarzyszenia Po-
zytywni. Nad całością czuwał 
kierownik artystyczny Łukasz 
Rocławski z SCK. (K.C.)

za nami taneczne 
wydarzenie roku

wieLki pATRiOTyzm w mAłych seRcAch zA NAMI XXVI  
nOc bARDów
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28 października odbył się w Czarnej Wodzie wyjątkowy koncert muzyki poważnej. Wypeł-
niająca licznie salę koncertową, w którą tego dnia zmienił się kościół parafialny, publicz-
ność miała okazję wysłuchać utworów Chopina, Paderewskiego, Moniuszki czy Belliniego.

wyjątkowy koncert 
muzyki poważnej 
w czarnej wodzie

Wystąpili artyści urodzeni i wy-
chowani w Czarnej Wodzie. - Pia-
nista Tomasz Wojak jest absol-
wentem różnego rodzaju szkół 
średnich w Polsce, po ukończe-
niu których kontynuował na-
ukę w Petersburgu i Sorbonie, 
a obecnie jest profesorem tytu-
larnym w konserwatorium mu-
zyki i teatru w Montlucon pod 
Paryżem, solistą i kameralistą. 
Towarzyszyła mu sopranist-
ka Julia Pruszak - absolwent-
ka z wyróżnieniem Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, laure-
atka wielu konkursów szczebla 
ogólnopolskiego i międzynaro-
dowego, aktualnie zatrudnio-
na jako solistka w Operze Nova 
w Bydgoszczy - opowiada bur-
mistrz Arkadiusz Gliniecki. - 

Możemy więc z dumą mówić, 
że mamy dwoje wybitnych mu-
zyków pochodzących z Czarnej 
Wody. Bardzo się cieszę, że mo-
gli wystąpić przed czarnowodz-
ką publicznością.
Koncert był podsumowa-
niem uroczystości związanych 
z dwiema ważnymi rocznica-
mi - setną rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści i dwudziestopięcioleciem 
nadania Czarnej Wodzie praw 
miejskich. Pierwsza z rocznic 
wpłynęła na dobór repertuaru. 
- Repertuar, który zapropono-
wał profesor Wojak, był wybit-
nie polski. Większość wykona-
nych przez niego utworów to 
kompozycje Chopina. Rozpo-
czął klasycznie Polonezem As-

dur Op. 53 zwanym „heroicz-
nym”, napisanym w połowie XIX 
wieku tuż przed Wiosną Ludów. 
Po polonezie artysta wykonał 
dwa mazurki, w tym jeden z ele-
mentami oberka. Następnie za-
prezentował Etiudę c-moll zwa-
ną „rewolucyjną” oraz Walca 
cis-moll. Pod koniec pierwszej, 
pianistycznej części koncer-
tu prof. Wojak zagrał Menueta 
G-dur Paderewskiego – wspa-
niałego polskiego pianisty 
i kompozytora, ale też premie-
ra i ministra spraw zagranicz-
nych Polski międzywojennej od 
1919 roku – relacjonuje Gliniec-
ki. - W drugiej części koncertu 
do fortepianu dołączył wokal. 
Julia Pruszak, przy akompania-
mencie prof. Wojaka, wykonała 

arie Julietty z opery „Capuleti 
i Montecchi” Belliniego, „Polną 
różyczkę” i Recytatyw I dumkę 
Zosi z opery „Flis” Moniuszki 
oraz „Dzwony” Niewiadomskie-
go. Kto nie był, może tylko żało-
wać. Cieszę się bardzo, że taki 
koncert, ze wszech miar udany, 
miał miejsce w naszej gminie.
Pomysłodawczyniami i organi-
zatorkami tego niecodziennego 
przedsięwzięcia były Joanna 
Gwizdała, Marta Żywicka I Edy-
ta Nakielska z gminnego ośrod-
ka kultury „Kulturalnia”, od lat 
zabiegające o jak najwyższy 
poziom artystyczny koncertów 
w Czarnej Wodzie. Publiczność 
doceniła wspaniały występ ar-
tystów, nagradzając ich owacją 
na stojąco. (K.C.)
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NIERUCHOMOŚCI

sPrzEDaM

sPrzEDaM działki budowlane w Gościcinie, 
o pow. 616 i 700 m. Tel. 692 709 330

sPrzEDaM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

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

sPrzEDaM działki budowlane w Żukowie pow. 
0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwar-
dzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 
634 165

WyNajMĘ

WyNajMĘ mieszkanie 40m2 i piwnicę plus ko-
tłownię. Luzino centrum, tel: 570 009 915

WyNajMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POszUKUjĘ WyNajĄĆ

jEstEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzEDaM

sUzUKI SX4 2010r. 1600 cm 3, 90koni , przebieg 
187 tys., czerwony, diesel, cena 17 900, Reda, tel. 
510260315 .

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

UsłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPaKOWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330

PrOFEsjONaLNa fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

PaNI lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna 
pana do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związ-
ku, z powiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835

32-LEtNI kawaler pozna panią do 47 lat w celu 
stałego związku, tel: 690 526 075.

sINGLE, 35l., modelowy typ urody. Szukam Panią 
28-60 lat,miłej sponsorki. Gdańsk, Paul, tel: 574 
797 077.

sEX-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna panów 
sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213. 

saMOtNy, zadbany 48 lat, pozna kobietę do sta-
łego związku, tel. 786 197 025.

RÓŻNE

sPrzEDaM piłeczki – breloczki z rzemieniem 
biało-czerwony oraz Arki Gdynia z niebiesko-żół-
tym, z zapięciem srebrnym karabińczyk, tel. 604 
947 489

sIaNO, słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu. Możliwość transportu, 
tel. 506 250 477.

DrEWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone. Możliwy transport, tel. 506 250 477.

sPrzEDaM pojemnik na chleb, ładny, biały, owal-
ny, 60zł, tel.507 486 424.

PłUG, 3 skiby, 780 brony, 3 i 5, od 600 do 800, 
rozdrabniacz BAK 830, tel. 600 667 860.

sPrzEDaM piłę do drewna, samorobna, z kółkami 
2.2kw 380v, 580zł, Gościcino, tel. 695 230 080.

sPrzEDaM rower, 3 przerzutki, Shimano, bardzo 
dobry stan, 650zł, tel.507 486 424.

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
szUKasz PraCOWNIKa?
Napisz ogłoszenie!

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.

REKLAMA U/2018/RL
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sPrzEDaM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

sPrzEDaM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564
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Turniej został rozegrany w Skarszewskim Centrum Sportu. 
Udział w zawodach wzięły: TKKF Piaski Malbork, KAR-LAB Gdy-
nia, TIMEX Tczew, TRANSFER Skarszewy, ORZEŁ Bydgoszcz, 
KSK Kołczygłowy, HEALTH REVOLUTION Elbląg, INTER MA-
RINE MASTERS Gdynia-Kamieniec. Zwyciężył zespół KAR-LAB 
Gdynia. Drugie miejsce zajęła drużyna TKKF Piaski Malbork, 
trzecie ORZEŁ Bydgoszcz, a czwarte TIMEX Tczew. (K.C.)

Morsy z Czarnej Wody, 
Kalisk, skarszew, zble-
wa oraz skórcza rozpo-
częły nowy sezon zimo-
wych kąpieli. 
28 października Morsy z Czar-
nej Wody, Śliwic, Kalisk, Czerska 
oraz Łęga spotkały się na polu 
namiotowym Pod Świerkami. 

Impreza zgromadziła zaawan-
sowanych i początkujących en-
tuzjastów tej aktywności wraz 
z rodzinami. Po rozgrzewce 
przeprowadzonej przez panią 
Annę Biernat ze Szkoły Tań-
ca Esta Fiesta śmiałkowie we-
szli do Wdy. Uśmiechy na twa-
rzach morsów były najlepszym 
dowodem na to, że kąpiel do-

starczyła im wielu wrażeń. Po 
wyjściu z wody na uczestników 
spotkania czekał żurek przygo-
towany przez Karczmę Osto-
ja, chleb ze smalcem, kiełbaski 
i gorące napoje. Rozmowy przy 
ognisku trwały do godzin póź-
no popołudniowych. Organiza-
torami wydarzenia były Stowa-
rzyszenie Miłośników Czarnej 

Wody i Morsy Czarna Woda. Mi-
łośnicy zimnych kąpieli ze Skar-
szew i okolic spotkali się na pla-
ży w Borównie, a w Jeziorze 
Głuche w gminie Osiek kąpa-
ły się morsy ze Skórcza. Morsy 
ze Zblewa rozpoczęły sezon już 
7 października na plaży „Leśni-
czówka” w Twardym Dole. 

(K.C.)

Po dobrej i konsekwent-
nej grze Polpharma sta-
rogard Gdański pokonała 
zdecydowanie tBV start 
Lublin 96:77, choć zwycię-
stwo nie przyszło łatwo. 
W Święto Niepodległości 
przed meczem zawodni-
cy obydwu drużyn z bia-
ło-czerwonymi szalikami 
i wszyscy Kibice zgroma-
dzeni w hali miejskiej od-
śpiewali hymn narodowy 
na dwa tysiące gardeł.
W pierwszej kwarcie zaczęło 
się od prowadzenia 5:0. Start 
zdobywał swoje punkty, ale na-
sza przewaga utrzymywała się 
na poziomie 10-8 punktów, a ta 
część meczu zakończyła się 
wynikiem 25:18 dla Polpharmy. 
Jak zawsze Bibbins i Bussey 
pokazywali się z dobrej strony.
W drugiej kwarcie, podobnie jak 
w pierwszej, goście starli się ni-
welować straty, ale gospoda-
rze konsekwentnie grali swo-
je i wynik brzmiał już 38:22 dla 
Polpharmy, a cała kwarta koń-

czyła się wynikiem 43:33 dla 
starogardzian. Swoje niesamo-
wite bloki zaczął Adam Kemp.
W trzeciej kwarcie TBV Start Lu-
blin zaczął odrabiać straty, szalał 
Washington i goście zbliżyli się 
na cztery punkty – 49:45. Nasza 
odpowiedź była szybka i przewa-
ga punktowa szybko wróciła do 
bezpiecznej różnicy, a wynik na 
koniec tej kwarty wynosił 68:53.
W czwartej kwarcie pogoń lu-
blinian i nasza zdecydowana 
odpowiedź. Bardzo ważne trój-
ki Bibbinsa i Busseya ustawia-
ły mecz. Przewaga wzrosła do 
dwudziestu punktów i wszyst-
ko stawało się jasne.
Polpharma wypracowała w sze-
ściu rozegranych już spotka-
niach swój styl gry i podobnie 
było tym razem. Nasz znak fir-
mowy to twarda obrona z po-
dwajaniem, szybki atak, ofen-
sywna gra i trochę wirtuozerii 
naszych zawodników. Kociew-
skie Diabły prowadziły od po-
czątku do końca meczu.
20 punktów zdobył Bibbins, Bus-
sey - 18 i Kacper Młynarski - 15.

(K.C.)

Przegrana oznacza koniec walki 
starogardzkiej drużyny o Puchar Polski.

7 listopada w meczu o awans do 1/8 Pucharu Polski 
KP Starogard przegrał z Puszczą Niepołomice 3:1. 
Wszystkie bramki dla gości zdobył 23-letni Krzysz-
tof Drzazga, który z dorobkiem 7 goli zajmuje drugie 
miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów pierw-
szej ligi. Bramkę dla KP Starogard strzelił głową w 86 
minucie Maksym Adamenko. W poprzedniej rundzie 
Pucharu Polski po bramce Wojciecha Zyski, który nie 
zagrał 7 listopada z powodu kontuzji, starogardzia-
nie wyeliminowali spadkowicza z pierwszej ligi Górni-
ka Łęczna. Spotkaniu sędziował Szymon Likaz z Po-
znania. Mecz obejrzało 400 widzów. (K.C.)

kP StArOgArd 
GDAński pRzeGRAł 
z puszczą 
niepOłOmice w 1/16 pp

Viii memoriał  
im. Henryka niedzielskiego

OTwARcie sezOnu mORsOwAniA 2018/2019

pOLphARmA sTAROGARD 
GDAński pOkOnAłA TbV 
StArt LuBLIN
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W weekend 6-7 października w nowej hali sportowej w Skarszewach odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Federacji WBBF WFF 
Polska w kulturystyce, fitness i fitness gimnastycznym dzieci i młodzieży będące jednocześnie eliminacjami do mistrzostw świata.
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