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Setki osób na
zlocie morsów

Atmosfera była gorąca, dobrej zabawy, sportowych konkurencji, a przede wszystkim kąpiących się 
nie zabrakło. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, zorganizowanego przez: GOSiR 
Skarszewy, MORSY Skarszewy i The North Event (wystarczy kliknąć w tytuł tej informacji).

Setki osób przyjechały w niedzielę nad jezioro do Borówna, gdzie w zimowej aurze odbył się III Skarszewski Zlot Morsów. 
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Edward Sobiecki urodził się 17 
maja 1946 roku w Starogardzie 
Gdańskim. Zmarł nagle i niespo-
dziewanie w pierwszy dzień Świąt 
Bożego Narodzenia, 25 grudnia 
2018 r., na skutek bardzo silnego 
ataku serca. Miał 72 lata. 
Od lat związany był ze Staro-
gardzkim Klubem Biznesu – 
Związkiem Pracodawców. Pełnił 
w nim funkcję Dyrektora Biura. 
Aktywnie działał w środowisku 

starogardzkiego biznesu orga-
nizując liczne spotkania przed-
siębiorców, m.in. z przedstawi-
cielami władz samorządowych 
na szczeblu lokalnym i krajowym 
oraz z władzami miasta w staro-
gardzkich firmach. W pamięci za-
pisał się również jako zaangażo-
wany członek Społecznego Ko-
mitetu Budowy Obwodnicy Sta-
rogardu Gdańskiego.
- Przedmiotem naszych działań 

jest szeroka paleta zagadnień, 
które są ważne z punktu wi-
dzenia rozwoju naszego regio-
nu i mają wpływ, na jakość ży-
cia mieszkańców i funkcjono-
wanie firm- mówił sam o swojej 
pracy w klubie. 
Członkowie Starogardzkiego 
Klubu Biznesu wysoko cenili jego 
pracę i zaangażowanie. Ich zda-
niem był siłą napędową i spraw-
czą tej organizacji. 

Zmarł  
aktywny 
działacz 

i przedsiębiorca
Edward Sobiecki, Dyrektor Biura Starogardzkiego Klubu 
Biznesu Związek Pracodawców, zmarł niespodziewanie pod 
koniec ub. roku. Znajomi i współpracownicy wspominają go 
jako aktywnego działacza, siłę napędową Klubu i znakomi-
tego organizatora. 

GrzeGorz Borzeszkowski
prezes zarządu SKB-ZP

Trudno pogodzić się z tym, że Edwar-
da już nie ma. Zaledwie miesiąc temu 
rozmawialiśmy o planach na rok 2019, 
a dzisiaj uświadamiam sobie, że ten 
rok będzie bez niego, będzie inny. Za-
pamiętam Edwarda jako człowieka, dla 
którego Klub Biznesu był wielką pa-

sją, dla którego poświęcił ostatnie 10 lat swojego życia. 
Był już w podeszłym wieku i kruchego zdrowia, a działał 
z tak dużą energią, że trudno mi sobie wyobrazić Klub 
bez niego. Nie raz o godzinie szóstej rano jego samochód 
stał pod biurem Klubu i nie raz światło w Klubie paliło 
późnym wieczorem. Lubił pracować. Tworzył strategie 
działania Klubu, analizował fakty polityczne i gospodar-
cze, angażował się w problemy nie tylko członków Klubu, 
ale również w życie samorządów, kultury i sportu. Bardzo 
zależało mu aby Starogard i Kociewie rozwijały się dyna-
micznie, a przedsiębiorcy uczestniczyli w tym aktywnie. 
Nie był przedsiębiorcą, jednakże czułem, że zna nasze 
problemy jak nikt inny. Często spieraliśmy się o to, że ta 
aktywność Klubu na rzecz naszego otoczenia jest zbyt 
duża, ale gdy otrzymywaliśmy za to laury cieszyłem się 
razem z nim. To był jego sposób na budowanie nie tylko 
prestiżu Klubu, ale również zaufania lokalnej społeczno-
ści do przedsiębiorców.
Był znakomitym dyplomatą i organizatorem. Każde orga-
nizowane przez niego spotkanie miało swój ceremoniał 
i dopięte było na „ostatni guzik”, a wszystkie te działania 
skrupulatnie opisywał i archiwizował. Chciał napisać hi-
storię powstania i działania Klubu. Nie zdążył.
Będzie mi bardzo brakowało jego obecności w naszym 
biurze, a szczególnie ciekawych dyskusji
o polityce, gospodarce. Była to taka odskocznia od co-
dzienności naszych firm.
Teraz musimy wszyscy „pozbierać się” i kontynuować to 
jego dzieło jakim jest Klub Biznesu. I wierzę, że impuls do 
działania który w nas zaszczepił nie wygaśnie.
Edward pozostanie głęboko w mojej pamięci.

elżBieta remBiasz
wiceprezes zarządu SKB-ZP

- Dyrektor  Starogardzkiego  Klu-
bu  Biznesu - Związku Pracodaw-
ców Edward Sobiecki odszedł od nas 
nagle na „wieczną wartę” 25 grud-
nia 2018 r. Prezentował się jako oso-
ba skromna, kompetentna, pracowita 
i bezgranicznie  oddana  swojej  pra-

cy, którą tak bardzo kochał.
Współpraca  w  Edwardem  była  przyjemnością.  Po-
dejmował  się  najtrudniejszych  wyzwań  i w umiejętny 
sposób potrafił integrować i zachęcać do współpracy. 
Ogromną  troską  otaczał przedsiębiorców  i  ich  współ-
pracę  z  samorządowcami.  Swoją  postawą wzbudzał 
szacunek i zaufanie. Skupiał się na dobrej współpra-
cy z urzędami lokalnymi, wojewódzkimi i ministerialny-
mi. Z jego inicjatywy wielu członków SKB-ZP wyróżnio-
no i nagrodzono odznaczeniami samorządowymi, prezy-
denckimi i ministerialnymi za działalność. 
Inicjator  działalności  SKB-ZP w zakresie wspiera-
nia działalności kulturalnej, inicjatyw społecznych oraz 
sportowej a w szczególności  III-ligowego Klubu Piłkar-
skiego K.S. Starogard. Olbrzymią zasługą Edwarda były 
obchody 25-lecia SKB-ZP. To właśnie Edward zainspiro-
wał spotkanie opłatkowe i w sposób wyjątkowy z nieby-
wałą oprawą klimatu świątecznego zgromadził niemal 
wszystkich przedsiębiorców oraz samorządowców. Oso-
biste zaangażowanie  sprawiło,  że nie  zabrakło  na  spo-
tkaniu  ministra,  biskupa  diecezjalnego  i przedstawicie-
li władz wojewódzkich.
Drogi Edwardzie! DZIĘKUJEMY za serce i troskę, którą 
nas otaczałeś, doglądaj naszych spraw tam z góry i nie 
martw się - my będziemy troszczyć się o siebie nawza-
jem i wszystkie sprawy SKB-ZP nie zapominając o Tobie.

mariusz szwarc
wiceprezes zarządu SKB-ZP

- Bardzo ceniliśmy Edwarda jako dy-
rektora Starogardzkiego Klubu Bizne-
su. Jego praca oraz ogromne zaanga-
żowanie w sprawy naszej małej ojczy-
zny jaką jest Starogard Gdański oraz 
całego regionu są nieocenione i były 
siłą napędową i rozwojową naszej or-

ganizacji. Z dużą determinacją umiał „skrzyknąć” tak 
dużą grupę lokalnych przedsiębiorców, aby zaangażowa-
li się i mieli realny wpływ na jakość życia mieszkańców 
i funkcjonowanie firm. Co z pewnością nie było zadaniem 
łatwym. Każdy przestrzegał zaplanowanego przez Edka 
harmonogramu spotkań jak i dyżurów doradczych w na-
szym klubie. Wiadomo jacy jesteśmy w dzisiejszych trud-
nych i intensywnych czasach zapracowani, zabiegani, ty-
siące spraw dotyczących naszych własnych firm. Wy-
dawałoby się nie możliwe mieć jeszcze czas, aby anga-
żować się w sprawy organizacji jak i społeczne, a Edek 
skutecznie nas do tego mobilizował i o dziwo ten czas 
znajdowaliśmy.  
Był duszą Klubu i dalej z pewnością nią będzie tylko już 
w innym charakterze. Żył klubem i jego sprawami. Po-
dobnie jak sprawami miasta i przedsiębiorców. Należy 
również zaznaczyć, że bardzo podniósł poprzeczkę swo-
jemu następny- nie tak łatwo będzie go zastąpić. To co 
robił, robił z ogromną pasją i zaangażowaniem. Tak jak 
już wspomniałem wyżej on tym żył. Nie tak dawno skła-
daliśmy sobie życzenia na spotkaniu opłatkowym Klubu. 
W piątek przed świętami przechodząc obok siedziby Klu-
bu wstąpiłem do Edka, wypiliśmy kawę i złożyliśmy sobie 
życzenia jak przyjaciele.  Teraz dopiero dociera do mnie, 
że była to nasza ostatnia rozmowa, ostatnia kawa.
Edku dyrektorze, społeczniku, kolego, przyjacielu – 
DZIĘKUJEMY.
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w gminie skarszewy 
odbyły się dwa kolej-
ne zebrania wyborcze 
w sołectwach.

W Jaroszewach sołtysem zo-
stała ponownie Lucyna Pe-
ichert, a w składzie Rady So-
łeckiej znaleźli się: Jolanta 
Prabucka, Karol Jaszewski, 
Stanisław Morawiec i Wiesła-
wa Baranowska.

W sołectwie Junkrowy soł-
tysem została ponownie wy-
brana Elżbieta Armatowska, 
a w Radzie Sołeckiej wspierać 
będą ją: Andrzej Kołodziej-
czyk i Adam Heksel.

P.N.

Wyniki WyboróW Sołeckich 
W JaroSzeWach i JunkroWach
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Małe 
inwestycje, 
istotne zmiany

W Aktywnym Sołectwie Po-
morskim mogą startować gmi-
ny wiejskie i miejsko-wiejskie. 
Środki można przeznaczyć na 
inwestycje mające na celu m.in. 
integrację mieszkańców czy 
podniesienie wartości krajobra-
zu wiejskiego. Wnioski można 

składać do końca lutego 2019 r.
Dofinansowanie może otrzy-
mać nawet 40 lokalnych samo-
rządów. W 2018 r. gminy zło-
żyły 75 wniosków i otrzymały 
prawie 300 tys. zł dofinanso-
wania na swoje projekty.  
Przyznane dofinansowanie ma 

służyć poprawie warunków ży-
cia mieszkańców wsi. 
– Ideą Aktywnego Sołectwa 
pomorskiego jest wspieranie 
rozwoju lokalnej demokracji 
i społeczeństwa obywatelskie-
go. Wspólne inicjatywy w dużej 
mierze służą poprawie atrak-

Masz pomysł na zmiany w swojej wsi? Możesz zdobyć nawet 
10 tys. złotych na świetlice czy boiska. 
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mówi Krzysztof Pałkowski, dy-
rektor Departamentu Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 
Na realizowane projekty można 
zyskać do 10 tys. zł. Można je 
przeznaczyć np. na budowę bo-
isk, siłowni na otwartym powie-
trzu albo wyremontować wiej-
ską świetlicę. 
– Takie małe, lokalne projekty 
sprzyjają tworzeniu przestrze-

ni publicznych oraz umacnia-
niu kontaktów społecznych – 
dodaje Pałkowski. 
W 2018 roku w ramach Aktyw-
nego Sołectwa dofinansowa-
ne zostały między innymi takie 
projekty, jak np. miejsce spo-
tkań mieszkańców w gminie 
Bytów, przestrzeń rekreacyjna 
przy świetlicy w Dąbrównie, czy 
plac zabaw w Leśnej Jani.
Wnioski należy składać w De-
partamencie Środowiska i Rol-
nictwa UMWP do 28 lutego 

2019 r. Liczy się data wpły-
wu dokumentów do urzędu, 
a nie data stempla pocztowe-
go. Aplikacje, które wpłyną po 
28 lutego, nie będą rozpatry-
wane. Wnioski oceni specjal-
nie powołana przez marszałka 
województwa pomorskiego ko-
misja. Zespół oceniający wnio-
ski będzie zwracać uwagę na 
to, jak projekty wpłyną na in-
tegrację lokalnej społeczności, 
czy poprawią one jakość życia.

/raf/

terminarz kolejnych zebrań wyborczych 
w sołectwach:

Demlin 30.01 godz. 17.00 - Świetlica wiejska;
Obozin 30.01, godz. 19.00 - Świetlica wiejska w Bolesławowie;
Pogódki 04.02, godz. 17.00 Świetlica wiejska;
Koźmin 04.02, godz.19.00 - Świetlica w firmie Ciecholewski 
Wentylacje;
Bożepole Królewskie 06.02, godz. 17.00 - Świetlica wiejska;
Kamierowo 06.02, godz. 19.00 - Świetlica wiejska;
Wolny Dwór 07.02, godz. 17.00 - Świetlica wiejska;
Godziszewo 11.02, godz. 17.00 - Świetlica wiejska;
Kamierowskie Piece 11.02, godz. 19.00 - Świetlica wiejska;
Bolesławowo 13.02, godz. 17.00 - Świetlica wiejska;
Mirowo Duże 13.02, godz. 19.00 - Świetlica wiejska Kamierowo;
Szczodrowo 18.02, godz. 17.00 - Świetlica wiejska;
Nowy Wiec 18.02, godz. 19.00 - Świetlica wiejska.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

oNliNE:

/ Express Biznesu
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Znaczne obniżenie kosztów zu-
żywanej energii zapewnia fo-
towoltaika, czyli system pane-
li słonecznych, zaspakajający 
w dużym stopniu zapotrzebo-
wanie gospodarstwa domowego 
na energię elektryczną. 
Jak to działa? Fotowoltaika to 
po prostu przetwarzanie świa-
tła słonecznego w energię elek-
tryczną, czyli inaczej wytwarza-
nie prądu elektrycznego z pro-
mieniowania słonecznego przy 
pomocy odpowiednich ogniw 
fotowoltaicznych. Panele pro-
dukują prąd, który jest wykorzy-
stywany na bieżąco, natomiast 
w monecie, gdy słońce przesta-

je świecić lub energii wytworzo-
nej już nie wystarcza na pokry-
cie zapotrzebowania, pobierana 
jest energia z sieci. 
Użytkownik ma ponadto możli-
wość, aby każdą oddaną do sie-
ci kilowatogodzinę (z wyprodu-
kowanych nadwyżek) odebrać 
w dowolnym momencie od za-
kładu energetycznego w ciągu 
roku rozliczeniowego. Nie po-
nosi on z tego powodu dodat-
kowych opłat dystrybucyjnych. 
Rozliczenie z zakładem energe-
tycznym odbywa się na zasa-
dzie opustów ze współczynni-
kiem 0,8.
Oczywiście im dane gospodar-

stwo domowe ma większe za-
potrzebowanie na energię elek-
tryczną, tym większe oszczęd-
ności zapewnia fotowoltaika. 
Ale wystarczy, że rachunki prze-
kraczają 150 zł za okres dwóch 
miesięcy, a już opłaca się zało-
żyć taką instalację. 
Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
nie opłaca się oszczędzać pró-
bując kupić oddzielnie poszcze-
gólne elementy instalacji sa-
modzielnie (bo dostawca do-
staje rabaty za hurtowe ilości) 
czy wykonując coś na własną 
rękę (bo do kupna sprzętu wraz 
z usługą montażu dolicza się 
8-proc. VAT podczas gdy same 

Prąd jest  
za drogi?  
Płać mniej!

Podwyżki energii elektrycznej dotkną dosłownie każdego. 
Tymczasem można się nie tylko przed nimi uchronić, ale jeszcze 
znacznie obniżyć rachunki za prąd. 

W akcji udział wzięli także funk-
cjonariusze z komendy staro-
gardzkiej. Policjanci skupili uwa-
gę na uczestnikach ruchu dro-
gowego, którzy w sposób nie-
odpowiedzialny i niezgodny 
z przepisami ruchu drogowego 
korzystali z telefonów komór-
kowych. Regulacje prawa dro-
gowego dotyczą także rowerzy-
stów – ci nader często o tym za-
pominają przyczyniając się do 
zwiększenia ryzyka występo-
wania wypadków oraz kolizji. Ta 

sama kwestia dotyczy pieszych 
przechodzących przez obszary 
newralgiczne takie jak torowi-
ska, czy pasy drogowe.
Ogólnokrajowe działania pt. „Te-
lefony” mają na celu eliminowa-
nie wyżej wymienionych zjawisk. 
Ważnym ogniwem akcji jest tak-
że promowanie problematy-
ki związanej z zagrożeniami ja-
kie niesie ze sobą korzystanie 
z telefonów komórkowych przez 
uczestników ruchu drogowego. 
Problem ten od kilku lat sukce-

w piątek – 25 stycznia kierowcy mieli okazję zaobserwować wzmożoną liczbę 
patroli policyjnych na drogach województwa pomorskiego. wszystko za spra-
wą ogólnopolskiej akcji „telefony”, która miała na celu eliminowanie zjawisk 
wykorzystywania telefonów komórkowych w trakcie jazdy samochodem.

„Telefony” W policyJneJ akcJi

sywnie przybiera na sile. 
„25 stycznia od godzin porannych 
starogardzcy policjanci uczestni-
czą w ogólnopolskich działaniach 
kontrolno-prewencyjnych pn. „TE-
LEFONY”. Mają one na celu egze-
kwowanie stosowania się kierują-
cych do zakazu korzystania pod-
czas jazdy z telefonu wymagają-
cego trzymania słuchawki lub mi-
krofonu w ręku. 
W myśl ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym, kierującemu pojaz-
dem zabrania się korzystania 
podczas z jazdy z telefonu. W sy-
tuacji, gdy nie możemy się obejść 
bez komórki np. jest naszym na-
rzędziem pracy, powinniśmy ko-
rzystać z tzw. zestawu głośno-
mówiącego, za pomocą którego 
można prowadzić rozmowę tele-
foniczną bez użycia rąk. Niektóre 
z tego typu sprzętów charakte-
ryzują się całkowitą obsługą gło-
sową. Korzystanie z tego rodzaju 
urządzeń jest szczególnie ważne 
ze względu na zachowanie odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa na drogach.…”
asp. sztab. marcin kunka – spe-
cjalista ds. Prasowo-informacyj-

nych kPP starogard Gdański
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REKLAMA 244/2018/RL

starbud 
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański
Tel. 660-414-486, 
516-574-271, 
513-843-198

urządzenia opodatkowane są 
stawką 23 proc.). Nie każdy też 
weźmie odpowiedzialność za 
konstrukcję, której nie realizo-
wał kompleksowo. Warto zatem 
zwrócić się do firmy, która spe-
cjalizuje się w zakładaniu takich 
instalacji - firmy Starbud ze Sta-
rogardu Gdańskiego. W pierw-
szej kolejności zostanie wyko-
nany bezpłatny audyt i spraw-
dzona efektywność ekonomicz-

na oraz możliwości techniczne, 
a także dobrana dogodna forma 
finansowania. Pracownicy firmy 
pokierują też całym procesem 
przyłączenia instalacji do sieci.
Co ważne, od tego roku cały 
koszt instalacji można odliczyć 
od dochodu skłądając roczne 
rozliczenie PIT.
A zatem każdy w krótkim cza-
sie może cieszyć się czystym 
zyskiem, pozyskując ekologicz-

ną energię oraz oszczędzając 
pieniądze. To naprawdę działa, 
przekonaj się sam! /raf/
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Jeszcze przez niespełna mie-
siąc można zgłaszać kandyda-
tów do Pomorskiej Nagrody Ar-
tystycznej. Jest to szczególne 
wyróżnienie za najbardziej zna-
czące wydarzenia w pomorskiej 
kulturze w roku poprzedzają-
cym jej wręczenie. Liczy się za-
równo działalność artystyczna, 
jak i mecenat. 
Zgłoszenia kandydatów wraz 
z pisemnym uzasadnieniem 
należy składać w Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury w Gdań-
sku. Nagrody zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali.

za co przyznawane  
są nagrody?
Pomorska Nagroda Artystycz-
na przyznawana jest w trzech 
kategoriach. Nagradzając Kre-
ację Artystyczną kapituła ho-
noruje wydarzenie artystycz-
ne, jakie miało miejsce w minio-
nym roku. W kategorii Pomorska 
Nadzieja Artystyczna statuetką 
nagradzany jest artysta do 35. 
roku życia, niekoniecznie debiu-

tujący, którego dokonania arty-
styczne są zauważalne i rokują 
wielkie nadzieje na przyszłość. 
W kategorii Mecenat Kultu-
ry nagradzane są osoby lub fir-
my wspierające kulturę środka-
mi niepochodzącymi ze źródeł 
publicznych. Przyznawana jest 
również indywidualna nagro-
da specjalna. Wielką Pomorską 
Nagrodę Artystyczną przyznaje 
marszałek województwa pomor-
skiego za całokształt wybitnych 
osiągnięć artystycznych.

kto może zgłaszać  
kandydatów?
Zgłoszeń kandydatów do nagro-
dy mogą dokonywać wszyscy 
dotychczasowi laureaci nagrody, 
stowarzyszenia i związki twór-
cze, instytucje kultury, organy 
administracji publicznej, szko-
ły wyższe i artystyczne, media, 
organizacje pozarządowe i pod-
mioty działające w sferze kultu-
ry. Zgłoszenia muszą mieć for-
mę pisemną i być uzasadnione. 
Maksymalnie można podać pięć 

TWórcy i mecenaSi – do nagrody

kieroWnik kina 
„Sokół” przeSzedł 
na emeryTurę

kto w minionym roku szczególnie wyróżnił się w działalności kulturalnej i arty-
stycznej? w czyje ręce powinna trafić Pomorska Nagroda artystyczna?

czesław martyn – wieloletni działacz i kierownik 
związany przez niemal trzy dekady ze starogardz-
kim centrum kultury oficjalnie pożegnał się ze 
współpracownikami przed odejściem na zasłużoną 
emeryturę. uroczyste podziękowania na ręce kie-
rownika kina „sokół” złożył sam prezydent staro-
gardu Gdańskiego – Janusz stankowiak.

kandydatur: trzy do Pomorskiej 
Nagrody Artystycznej, jedną do 
Pomorskiej Nadziei Artystycz-
nej oraz jedną do honorowej Na-
grody za mecenat kultury.

kapituły mała i Duża
Ze zgłoszonych kandydatów 
Mała Kapituła wybiera 10 no-
minacji w kategorii Kreacje Ar-
tystyczne i po trzy nomina-
cje w pozostałych kategoriach. 
W skład Małej Kapituły wchodzą 
między innymi: przedstawiciel 
Komisji Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele 
Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz przed-
stawiciele szkół wyższych i ar-
tystycznych, instytucji kultury 
i stowarzyszeń twórczych. Osta-
tecznego wyboru spośród osób 
nominowanych dokonuje Duża 
Kapituła, w skład której wcho-
dzą członkowie Małej Kapituły 
i laureaci nagrody z lat poprzed-
nich.

informacje i zgłoszenia
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Nadbałtyckim Cen-
trum Kultury w Gdańsku, tel. 58 
326 10 13 oraz w Departamen-
cie Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego, tel. 58 326 82 86.  
Zgłoszenia należy przesyłać na 
adres: 

Kandydatury można zgłaszać 
do 22 lutego 2019 r.

/raf/

Biuro Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury w Gdańsku, 
ul. Korzenna 33/35,  
80-851 Gdańsk 50  
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail:  
nagroda@nck.org.pl. 

Historia Czesława Martyna
Pierwsze 14 lat swego życia za-
wodowego Czesław Martyn po-
święcił pracy na rzecz funkcjo-
nowania Spółdzielni Kółek Rol-
niczych Skarszewy jako specja-
lista do spraw socjalnych oraz 

współzawodnictwa. Przez kolej-
ne 7 lat był kierownikiem obiek-
tu LKS Agro Kociewie. Korzysta-
jąc ze swych doświadczeń po-
stanowił na 3 miesiące zaanga-
żować się w działalność Miej-
skiego Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej W Starogar-
dzie Gdańskim. W ciągu 29 lat 
kariery zawodowej Pan Cze-
sław doskonale odnajdywał się 
w roli kierownika kina „Sokół”. 
Odwaga oraz wiedza meryto-
ryczna sprawiła, że w momencie 
pojawienia się w mieście „Cine-
ma City” Czesław Martyn prze-
kształcił kino w estradę sprowa-
dzając do Starogardu Gdańskie-
go wybitnych i popularnych ar-
tystów muzycznych, kabareto-
wych oraz teatralnych.  Główne 
pasje Pana Martyna to oczywi-
ście dobry film, kabaret oraz te-
atr, toteż znakomicie sprawdził 
się w roli nie tylko kierownika lo-
kalnego kina i estrady, ale także 
jako współprowadzący Dysku-
syjnego Klubu Filmowego.
Podziękowania za zasługi 
Nie sposób znaleźć choćby jed-
nego współpracownika Pana 
Czesława, który miałby o nim 
negatywną opinię. Osoby współ-

pracujące z pasjonatem kina 
zwracają uwagę na zaangażo-
wanie, odpowiedzialność, umie-
jętności organizacyjne oraz pro-
fesjonalne podejście do pełnie-
nia obowiązków. Ewa Roman – 
dyrektor Starogardzkiego Cen-
trum Kultury podkreśla, że Pan 
Czesław znakomicie radził sobie 
w kontaktach z artystami oraz 
uczestnikami przeróżnych wy-
darzeń kulturalnych. Pochleb-
nych słów nie szczędził również 
prezydent Janusz Stankowiak –
„Czesławie, z pełną odpowie-
dzialnością mogę powiedzieć, że 
jesteś „człowiekiem kina”. Praca 
była Twoją pasją. Oddawałeś się 
jej w całości. Zawsze zaangażo-
wany, pełen pomysłów i energii. 
Takiego będę Cię pamiętał. Pra-
cowało nam się razem świetnie. 
Bardzo dziękuję Ci za wszystkie 
lata poświęcone Starogardzkie-
mu Centrum Kultury…”

mateusz marciniakFo
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Podczas wydarzenia Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Elżbieta Rafalska oraz Sekre-
tarz Stanu Stanisław Szwed wy-
różnili Powiatowy Urząd Pra-
cy w Starogardzie Gdańskim za 

osiągnięcia w 2018 roku. Doce-
niono efektywne i skuteczne 
działania aktywizacyjne podej-
mowane wobec osób bezrobot-
nych w województwie pomor-
skim. Placówka w Starogardzie 

Gdańskim jest jedną z szesna-
stu wyróżnionych na terenie ca-
łego kraju. Zarząd Powiatu ser-
decznie pogratulował całemu 
zespołowi PUP wyróżnienia. 

P.N.

Urząd Pracy 
w Starogardzie 
Gdańskim 
doceniony

Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim został doceniony 
podczas jubileuszowej konferencji z okazji 100-lecia 
Publicznych Służb Zatrudnienia, która miała miejsce 24 
stycznia br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.  
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Podczas spotkania ko-
mendant powiatowy PSP 
w Starogardzie Gdań-
skim st. bryg. Dariusz 
Śmiechowski przedstawił 
władzom gmin informację 
o stanie bezpieczeństwa 
powiatu starogardzkiego 
oraz podsumował dzia-
łalność Komendy Powia-
towej PSP w Starogar-
dzie Gdańskim i jedno-
stek ochrony przeciwpo-
żarowej powiatu staro-
gardzkiego w 2018 roku.
Ponadto zastępca ko-

mendanta powiatowe-
go PSP w Starogardzie 
Gdańskim st. kpt. Tomasz 
Nowak zapoznał przed-
stawicieli gmin z wnio-
skami, uwagami i zalece-
niami w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu staro-
gardzkiego wynikającymi 
z opracowanych „Analiz 
zagrożeń i zabezpiecze-
nia operacyjnego oraz 
planu ratowniczego”.

P.N.

Konwent władz 
samorządowych powiatu 

starogardzkiego
23 stycznia 2019 roku kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim  

wzięło udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu starogardzkiego,  
zorganizowanym przez Pana Kazimierza Chyłę Starostę Starogardzkiego.
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Zabawa 
karnawałowa
Wzorem lat ubiegłych wszy-
scy chętni mogli wziąć udział 
w hucznej zabawie karnawa-

łowej, która trwała do póź-
nych godzin nocnych. Tań-
com towarzyszyły gry i zaba-

wy, w których pracownicy mo-
gli wygrać bardzo atrakcyjne 
nagrody.

Karnawał to czas, w którym wyjątkowo chętnie 
uczestniczymy w spotkaniach towarzyskich i zabawach.  
Nie inaczej jest w przypadku pracowników STEICO. 
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Udany wyjazd 
integracyjny
Nowy rok w STEICO rozpo-
czął się od kolejnego wyjazdu 
pracowników. Tym razem był 
to wypad narciarsko-snow-
boardowy do Białki Tatrzań-
skiej. 

- Warunki na stokach prze-
szły wszystkich oczekiwania, 
a Pensjonat Perła, gdzie pra-
cownicy mieli noclegi, okazał 
się bardzo przytulnym miej-
scu położonym w bajkowym 

krajobrazie – zapewniają or-
ganizatorzy wypoczynku.
Warto zaznaczyć, że każdego 
roku STEICO organizuje taki 
właśnie wyjazd tematyczny, 
a zagorzali amatorzy białe-

go szaleństwa już doskonale 
wiedzą, że jazda na nartach 
i snowboardzie wzmacnia 
mięśnie, poprawia koordyna-
cję ruchową i uszczęśliwia.

Mnóstwo radości i wiele pozytywnych emocji pracownikom firmy STEICO przyniósł 
wyjazd narciarsko-snowboardowy. Kilkadziesiąt osób wypoczywało i spędzało 
czas w aktywny sposób w Białce Tatrzańskiej. 
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Wójt ugościł 
gospodynie

Przez cały rok nasze Panie Gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich są na 
niemalże każdej imprezie i wydarzeniu kulturalnym w naszej gminie. Z reguły 
jednak – pracują: a to przygotowują piękne stoiska, dekoracje, przetwory, 
a to gotują i promują naszą tradycje i zwyczaje.

strażacy ochotnicy z powiatu puckiego, nie cze-
kajcie! rozpoczęła się trzecia edycja ogólno-
polskiego konkursu na Najlepsze inicjatywy 
dla społeczności lokalnych z udziałem ochot-
niczych straży Pożarnych i samorządów. Nabór 
wniosków trwa do 15 marca.

STrażackie oScary
Już po raz Trzeci

Floriany 2019 to trzecia edy-
cja ogólnopolskiego konkursu, 
w którym nagradzane są najlep-
sze inicjatywy i działania podej-
mowane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne. Honorowy patronat nad 
plebiscytem objął między innymi 
marszałek województwa pomor-
skiego, Mieczysław Struk.

Nagrody za akcje
Wyróżnienia w ogólnopol-
skim konkursie przyznawane są 
w dwunastu kategoriach. Straża-
cy ochotnicy mogą zdobyć na-
grodę za akcje edukacyjne zwią-
zane z bezpieczeństwem poża-
rowym i ratownictwem medycz-
nym. Doceniana jest organizacja 
festynów i zabaw integrujących 
lokalne społeczności. Kapituła 
zwraca dużą uwagę na poprawę 
estetyki strażackich remiz oraz 
ich otoczenia. Jedną z katego-
rii są również działania kultural-
ne oraz pielęgnowanie strażac-
kich tradycji.

osP lubnia wzorem
W pierwszej edycji konkursu 
w 2017 roku jednym ze zwycięz-
ców została jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Lubni koło 
Brus. Strażacy ochotnicy zdoby-
li laur za działalność kulturalną. 
Z terenu województwa pomor-
skiego nominowane również były 
między innymi jednostki OSP 
z Karsina, Złego Mięsa, Czarnej 
Dąbrówki oraz Pawłowa.

Jak zgłosić kandydaturę?
Formularz zgłoszeniowy wraz 
z opisem zrealizowanego projek-
tu należy przesyłać do 15 marca 
na adres: Miesięcznik Strażak, 
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, 
z dopiskiem „Floriany”. Decy-
duje data stempla pocztowego. 
Formularze zgłoszeniowe oraz 
regulamin konkursu dostępne 
są na stronie Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

wa

Tym razem było jednak nieco 
inaczej… Wójt Artur Herold za-
prosił bowiem Panie na spotka-
nie noworoczne, na którym to 
właśnie one - nasze Gospody-
nie - były gośćmi specjalnymi! 
Zostały zatem ugoszczone naj-
piękniej, jak można. W ten wła-
śnie sposób wójt Artur Herold 
chciał podziękować naszym 
Paniom za aktywność, liczne 
inicjatywy i społeczną pracę 
w minionym roku.
W spotkaniu, które odbyło się 
kilka dni temu (11 stycznia) 
w Dworku Tucholskim wzięły 
udział Panie (a i Panowie!) ze 
wszystkich kół z terenu gmi-
ny Zblewo. Wójt – oprócz po-
dziękowań -  zadeklarował dal-
sze, pełne wspieranie działal-
ności naszych KGW. Jak pod-
kreślił, pielęgnowanie kultury, 
tradycji i folkloru Kociewia głę-
boko leży mu na sercu. Dlate-
go już teraz zaprosił Panie Go-
spodynie do udziału w nowych 
projektach, zaplanowanych 
na 2019 rok. A jest wśród nich 
m.in. przewidziany na wiosnę 
I Gminny Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Zblewie. Na-
sze Gospodynie będą też pro-
mować gminę Zblewo na wielu, 

ważnych imprezach w regio-
nie, m.in. na Festynie Kociew-
skim oraz II Kociewskich Pla-
chandrach, które w tym roku 
odbędą się właśnie w naszej 
gminie. Wójt przygotował też 
dla Pań kilka niespodzianek na 
najbliższy rok, w tym m.in. kon-
cert z okazji Dnia Kobiet oraz 
letnie spotkanie integracyjne. 
Przed Gospodyniami także wy-
cieczki – m.in. wyjazd do term 
w Uniejowie i wyjazd do teatru. 
Jednym słowem – będzie się 
działo!
I choć była to uroczystość de-
dykowana specjalnie naszym 
Paniom Gospodyniom, wzru-
szająca niespodzianka spotka-
ła także samego wójta. Prawie 
100 Gospodyń (i Gospodarzy) 
odśpiewało mu bowiem grom-
kie „100 lat”,  a przewodniczą-
ce kół – w imieniu wszystkich 
obecnych – wręczyły wójtowi 
kwiaty i moc uścisków. Nie za-
brakło słów wdzięczności skie-
rowanych do wójta, bo – jak mó-
wiła Renata Klimowicz z KGW 
Borzechowo – gdy ma się takie 
wsparcie i czuje się życzliwość, 
to po prostu – Gospodyniom aż 
chce się działać! I – dodajmy – 
są tego piękne efekty!

Zostań 
dziennikarzem!
P i sz e sz ?
R obi sz  z dję c i a ?
nag r y w a sz  f i lmy ?

NaPisz Do Nas:
r.laskowski@expressy.pl
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Budowa gazociągu 
w gminie Zblewo

Na terenie naszej gminy trwa obecnie budowa gazociągu. Roboty prowadzone są bardzo dynamicznie.

Ułożono już około 4 km spośród 
zaplanowanych 21 km sieci gazo-
wej o średnicy od 63 do 160 mm. 
Przypomnijmy, że drugi etap bu-
dowy obejmuje część miejsco-

wości Pinczyn oraz miejscowość 
Zblewo. Prace prowadzono są 
wielotorowo przez kilka ekip bu-
dowlanych. W najbliższym czasie, 
o ile pozwolą na to warunki po-

godowe, planowana jest budowa 
sieci gazowej przy ul. Sportowej 
oraz na Osiedlu Rzemieślniczym 
i os. Ks. Krefta w Zblewie. Zakoń-
czenie prac związanych z budo-

wą sieci gazowej średniego ci-
śnienia na terenie miejscowości 
Pinczyn i Zblewo planowane jest 
na I półrocze bieżącego roku. 
Część rurociągów (szczególnie 

pod chodnikami oraz utwardzo-
nymi ulicami) układana jest me-
todą przewiertów sterowanych 
bez naruszania powierzchni ulic 
i chodników. Wykonawcą ro-

bót na zlecenie inwestora tj. Pol-
skiej Spółki Gazownictwa (PSG 
sp. z o.o.) jest Przedsiębiorstwo 
Instalacyjno – Budowlane SU-
CHOCKI z Gdyni.

W poniedziałek – 21 stycznia 
do aresztu policyjnego dopro-
wadzony został 35-letni miesz-
kaniec Starogardu Gdańskiego. 
Policjanci z lokalnej komendy 
podczas przeszukania mieszka-
nia podejrzanego znaleźli ponad 
600 gramów amfetaminy oraz 
39 tabletek ekstazy. Środki odu-
rzające były ukryte w pokoju za 

kanapą oraz w okapie kuchen-
nym. Jeszcze w ten sam dzień 
sprawca usłyszał zarzuty.
Policjanci z działu kryminalnego 
zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej wystą-
pili natychmiast o zastosowanie 
aresztu tymczasowego. Kolejnym 
etapem zatrzymania było wystą-
pienie do prokuratury z wnio-

skiem o zastosowanie względem 
podejrzanego dozoru policyjne-
go. Aktualnie śledczy wyjaśnia-
ją okoliczności tej bulwersującej 
sprawy. Mieszkańcowi Starogar-
du Gdańskiego zgodnie z Usta-
wą o przeciwdziałaniu narkoma-
nii grozi od roku do 10 lat pozba-
wienia wolności.

mateusz marciniak

ukrył narkoTyki W okapie
Funkcjonariusze pionu kryminalnego przeszukali mieszkanie 35-letniego 
mieszkańca starogardu Gdańskiego. w trakcie operacji znaleźli znaczne 
ilości środków odurzających – amfetaminy oraz ekstazy. zatrzymany ko-
ciewiak ukrywał narkotyki za kanapą oraz w okapie. zatrzymanemu grozi 
do 10 lat pozbawienia wolności.
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potkanie trwające niespełna 
dwie godziny w znakomitym 
stylu poprowadziła kpt. Karina 
Stankowska, która zaprezen-
towała zagrożenia jakie niesie 
ze sobą zimowa aura. Wykład 
opiewał w aspekty związane 
z niewłaściwym ogrzewaniem 
domów i mieszkań, procesem 
udrażniania kominków, a tak-
że problematycznych kwe-
stii związanych z nieskutecz-
ną wentylacją oraz zatkanymi 
kratkami wentylacyjnymi.

„Tego typu zaniedbania mogą 
być powodem zatrucia tlen-
kiem węgla, czyli czadem, któ-
ry jest bezbarwny, bezzapa-
chowy i śmiertelny…”
Ważnym tematem części spo-
tkania były także przyczyny 
występowania pożarów w bu-
dynkach mieszkalnych. Karina 
Stankowska w ramach cyklu 
edukacyjnego zwróciła uwa-
gę na cele kampanii społecz-
nej „Czujka na straży Twoje-
go bezpieczeństwa”. Zapre-

zentowane statystyki zwią-
zane z akcjami ratunkowymi 
w sezonie grzewczym doty-
czą najczęściej pożarów w lo-
kalach mieszkalnych, zatruć 
wspomnianym tlenkiem węgla, 
a także zaniedbań związanych 
z ochroną przeciwpożarową 
obiektów.  Seniorzy aktywnie 
uczestniczyli w dyskusji zada-
jąc mnóstwo ciekawych pytań 
na które cierpliwie i rzetelnie 
odpowiadała edukatorka. 

mateusz marciniak

Seniorzy z WizyTą u STrażakóW

23 stycznia w ramach przedpołudniowych zajęć uczestnicy Dziennego Domu 
senior + w starogardzie Gdańskim złożyli oczekiwaną, ale pełną uśmiechu 
i pozytywnych intencji wizytę u lokalnych strażaków. Przez kilka godzin sta-
rogardzka komenda Powiatowej straży Pożarnej zmieniła się w forum dys-
kusyjne, którego „palącym” tematem było bezpieczeństwo.

Znieważył pomnik 
– grożą mu 2 lata odsiadki 

Sprawca pomalował pomnik 
białą oraz czerwoną far-
bą. Ponadto w jego pobli-
żu zamieścił plansze z ha-
słami krytykującymi papie-
ża. Funkcjonariusze z pionu 
śledczego w Starogardzie 
Gdańskim przeprowadzili 
oględziny kryminalistyczne 
w celu zabezpieczenia śla-
dów. Ponadto zapoznali się 
z zapisem kamer monitoru-
jących teren w obrębie zda-
rzenia. W ustaleniu danych 
osobowych sprawcy po-

mogły zeznania pobliskich 
mieszkańców.
W wyniku działań opera-
cyjnych ustalono, iż spraw-
cą jest 38-letni mieszka-
niec Starogardu Gdańskie-
go. Mężczyzna został na-
tychmiast zatrzymany oraz 
dostarczony do komendy. 
O zuchwałości i bezczelno-
ści sprawcy przestępstwa 
świadczy fakt, iż zamie-
ścił zdjęcia ze znieważenia 
na jednym z portali spo-
łecznościowych. 16 stycz-

nia postawiono mu oficjal-
ne zarzuty. Zatrzymany od-
powie za publiczne zniewa-
żenie pomnika upamiętnia-
jącego postać papieża oraz 
za obrazę uczuć religijnych. 
Śledczy wystąpili do pro-
kuratury z wnioskiem o za-
stosowanie wobec oskarżo-
nego dozoru policji. Za po-
pełnienie zbezczeszczenia 
oskarżonemu grozi do 2 lat 
pozbawienia wolności.

mateusz marciniak

9 stycznia funkcjonariusze ze starogardzkiej komendy przyję-
li zawiadomienie w sprawie zbezczeszczenia pomnika Jana Paw-
ła ii usytuowanego przy kościele św. mateusza. Do znieważenia do-
szło w sylwestrową noc. sprawca został zatrzymany i grozi mu do 
dwóch lat pozbawienia wolności.
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zgłoś Się do konkurSu 
ekologicznego!

Nazwa projektu konkurso-
wego to „Mistrz Recyklin-
gu Maks porządkuje odpa-
dy”. Konkurs objęty honoro-
wym patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskie-
go jest organizowany przez 
fundację Chlorofil. Misją 
fundacji jest kreatywna edu-
kacja ekologiczna pośród 
dzieci oraz młodzieży. W ty-
tułowym konkursie udział 
wziąć mogą dzieci z klas 3-4 
oraz 5-7. Prace będą zatem 
sprawdzane w dwóch odręb-
nych kategoriach. W każdej 
z nich organizatorzy wręczą 
po 3 nagrody na rzecz naj-

lepszych ekozespołów. 
To już piąta odsłona ogólno-
krajowego konkursu. Jego 
zasady zostały określone 
w specjalnym regulaminie.  
Scenariusz konkursu opiewa 
w pytania zamknięte oraz 
pytania otwarte. W tym roku 
są one następujące –
1. Wybierz 5 przedmiotów 
nadających się do recyklin-
gu i wytłumacz jak będzie 
przebiegał ich recykling. Co 
powstanie w wyniku recy-
klingu?
2. Co to jest zasada 3R?
3. Dlaczego walczymy z pla-
stikiem, czyli tworzywa-

mi sztucznymi w morzach 
i oceanach?
4. Zaprojektuj postać no-
woczesnego robota (np. do 
sprzątania, oczyszczania 
powietrza, pomocy w domu 
itp.)
5. Jakie znaczenie ma ma-
gnez w organizmie człowie-
ka, a jakie zastosowanie we 
współczesnej technice?

W celu zgłoszenia uczest-
ników należy wypełnić oraz 
nadesłać kartę zgłoszenio-
wą, którą można pobrać ze 
strony internetowej fundacji 
Chlorofil.

tylko do 30 stycznia można zgłaszać kandydatury do wzięcia 
udziału w konkursie ekologicznym pt.  mistrz recyklingu 2018/19. 
termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony z racji ferii  zimo-
wych trwających w kilku województwach. Jest to ostatni moment 
na sprawdzenie wiedzy związanej z ekologią.



chrzty, komunie, tel. 697 442 013

kotłowNie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

mężczyzNa emeryt, lat 67, pełne po-
czucie humoru, lubiący muzykę i sport 
pozna Panią o podobnych zainteresowa-
niach, do lat 65, tel. 501 827 692 

RÓŻNE

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

Blachy stalowe do wypieku, 40-60 cm., 
tel. 694 642 709 

czyszczeNie, pranie dywanów, tapice-
rek meblowych, promocja, tel. 501 077 273

Piła tarczowa firmy CMI,  230v, regulo-
wana wysokość i pod kątem, cena 170 zł., 
Luzino, tel. 570 009 915 

wyPrzeDaż sprzętu bazowego i ga-
stronomicznego oraz muzycznego, tel. 
781 426 010 

taNio osprzętowienie małej gastro-
nomii, rollbar, chłodziarka do napojów, 
szkło, grill, itp., tel.781 426 010  

sPrzeDam kominek w stylu kozy i anty-
ki, stare żelazka, półka stojąca, narożna, 
itp., stylowe, tel. 781 426 010

sPrzeDam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

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

NIERUCHOMOŚCI

sPrzeDam

Działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie, 3km od Lęborka pod lasem, 
1033m2, cena 49.900, tel. 602 306 210

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

sPrzeDam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

wyNaJmę

PokóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709 

reDa ul.12 Marca, wynajmę garaż z dział-
ką, o pow. 616m2, tel. 602 306 210

PoszukuJę wyNaJĄĆ

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

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzeDam

oDkurzacz samochodowy 12V, 48W, 
NOWY, 40zł., Gdynia, tel. 505 796 568 

PiaGGio/Vespa Ciao, skuter, 2T, 1 os., 1995r., 
czarny, cena:2111zł., Tczew, tel. 574 797 077

kuPię

EDUKACJA

lekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

loDówka, cena 130 zł.,  Luzino, tel. 570 
009 915 

sPrzeDam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakowaNia jednorazowe, tel. 501 175 
330

ProFesJoNalNa fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

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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Pierwszym pozyskanym przez 
klub zawodnikiem jest napast-
nik Rafał Jankowski (z lewej). 
W poprzednich sezonach wy-
stępował on w Elanie Toruń, 
Zagłębiu Sosnowiec, Stali Mie-

lec oraz KKS 1925 Kalisz. Je-
sienią reprezentował barwy 
Raduni Stężyca, której był naj-
lepszym strzelcem.
Drugim zimowym wzmocnie-
niem jest 22-letni Karol Mali-

szewski (z prawej). To wszech-
stronny zawodnik, który może 
występować na różnych pozy-
cjach. W rundzie jesiennej grał 
w zespole Wdy Świecie, w któ-
rej barwach zdobył 7 bramek.

Zawodnicy będą wzmocnie-
niem dla drużyny, z którą po-
żegnali się już Krzysztof Rze-
pa, Dawid Retlewski i Paweł 
Szołtys.

P.N.

w weekend tj. 26-27 stycznia 2019 odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski 
w Futsalu w kategorii wiekowej u-14. w zawodach wzięła udział drużyna ks Benia-
minek 03 ze starogardu Gdańskiego, która ostatecznie zajęła w nim 5 miejsce.

w czwartkowy wieczór tj. 24 stycznia 
2019r. o godzinie 19:00 w hali miejskiej im. 
andrzeja Grubby została rozegrana 17 ko-
lejka Polskiej ligi koszykówki. mecz odbył 
się pomiędzy drużynami Polpharma staro-
gard Gdański, a mks Dąbrowa Górnicza. 

Pierwszego dnia rozegrana zo-
stała faza grupowa, w której 
Beniaminek zmierzył się dru-
żynami Zryw Książki i Sobek 
Kraków. Drużyna ze Starogar-
du oba mecze wygrała, zosta-
jąc liderem grupy B. Tym sa-
mym zapewniła sobie awans 
do dalszej fazy turnieju.
Drugiego dnia przyszedł czas na 
fazę pucharową, w której dru-

żyna Beniaminka zmierzyła się 
z Jantarem Ustka. Mecz zakoń-
czył się remisem, a w celu wyło-
nienia zwycięzcy zostały roze-
grane rzuty karne, które nieste-
ty drużyna ze Starogardu prze-
grała.
Podczas turnieju drużyna Be-
niaminka rozegrała jeszcze dwa 
mecze. Pierwszy z Forzą Wro-
cław, którą pokonała 3 do 0, 

a mecz o 5 miejsce stoczyła 
z MKS-em Trzebiną, z którym 
wygrali 4 do 1.
Beniaminek Starogard Gdań-
ski został V drużyną Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski w Fut-
salu, a zwycięzcą turnieju zosta-
ła drużyna Rekord Bielsko-Biała. 
Dobra postawa podczas turnie-
ju daje dobrą prognozę na przy-
szłe sukcesy drużyny.

Tym spotkaniem rozpoczęła się runda rewanżowa 
PLK sezonu 2018-2019. Po bardzo emocjonującym 
i zaciętym spotkaniu gospodarze przegrali na wła-
snym parkiecie 99:105. 
W kolejnej kolejce Polpharma zmierzy się na wyjeź-
dzie z drużyną Stelmet Enea BC Zielona Góra. Mecz 
odbędzie się 1 lutego o godzinie 18.00.

P.N.

Zimowe transfery
KP Starogard

młodzieżoWe miSTrzoSTWa polSki W fuTSalu u-14

17 koleJka plk 
polpharma STarogard 
- mkS dąbroWa 
górnicza 99:105
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Okienko transferowe trwa, a wzmocnień dokonuje także Klub Piłkarski Starogard.  
W zimowym okienku do klubu dołączyło dwóch nowych zawodników. 

Faza grupowa:
Beniaminek Starogard Gdański 
10-1 Zryw Książki
Beniaminek Starogard Gdański 
3-1 Sobek Kraków

Ćwierćfinał:
Jantar Ustka 2 (4)k - 2 (3)
k Beniaminek Starogard 
Gdański

wyniki mecz o miejsca 5-8:
Beniaminek Starogard Gdański 
3-0 Forza Wrocław

mecz o 5 miejsce:
MKS Trzebinia 1-4 Beniaminek 
Starogard Gdański 


