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li przedstawiciele ośrodków i in-
stytucji kultury, mediów, władz 
samorządowych, wybierała spo-
śród 11 zgłoszeń. Zwyciężył Ze-
spół Pieśni i Tańca Kociewie Re-
tro. To grupa pasjonatów tańca 
regionalnego i tradycji kociew-
skich. Zespół działa pod opieką 
Agnieszki Brzozy. Mają na swo-
im koncie wiele sukcesów, m.in. 
reprezentację powiatu staro-
gardzkiego  na festiwalu zespo-
łów artystycznych „Opole Artis”. 
W 2018 roku grupa koncertowa-
ła ponad 20-krotnie, zdobywa-
jąc wiele wyróżnień i nagród. 
- W naszych najbliższych pla-
nach jest wyjazd do Fran-
cji na Międzynarodowy Festi-
wal Folklorystyczny – mówi 
Agnieszka Brzoza. 
W kategorii organizacja poza-
rządowa „Kociewskiego Gry-
fa” otrzymało stowarzysze-
nie „Kobiety Kwiaty Kociewia”. 
Stowarzyszenie od 12 lat pro-
muje i kultywuje kulturę Ko-
ciewia. To jedna z aktywniej-
szych wiejskich organizacji ko-
biecych w kraju. W październi-
ku 2018 roku Kobiety Kwiaty 

Kociewia brały udział w kon-
ferencji zorganizowanej przez 
marszałka Senatu pn. „Feno-
men polskiej wsi”, na której 
przedstawione zostały dobre 
praktyki na przykładzie stowa-
rzyszenia. Wyróżnienie w tej 
kategorii otrzymało Koło Go-
spodyń Wiejskich w Zblewie, 
które od 60 lat zapisuje jedną 
z najpiękniejszych kart naszej 
lokalnej historii. Działalność 
Koła jest bardzo różnorodna – 
od szkoleń poprzez spotkania, 
wydarzenia kulturalne, a na 
konkursach i własnych projek-
tach kończąc. Ubiegły rok był 
rokiem jubileuszowym – KGW 
obchodziło 60-lecie istnienia. 
W kategorii Impreza Roku 2018 
zwyciężyła Kociewska Kuź-
nia Rozmaitości. To cykliczna 
impreza plenerowa, która in-
tegruje lokalną społeczność 
w gminie Smętowo Graniczne 
i nie tylko. W czasie jej trwania 
szerzona jest wiedza na temat 
regionu. Wystawcami są m.in. 
twórcy rzemiosł dawnych, pro-
ducenci żywności ekologicz-
nej, koła gospodyń wiejskich. 

Policjanci informują, że w naj-
bliższych dniach na remonto-
wanej drodze wojewódzkiej nr 
222 na odcinku Gdańsk - Sta-
rogard Gdański planowane są 
czasowe zamknięcia drogi, co 

skutkować będzie zamknięciem 
ruchu w obu kierunkach.
Planowane terminy zamknięcia 
drogi wojewódzkiej nr 222 to:
od 18.03.2019 (ok. 2,5 miesią-
ca) miejscowość Gołębiewo 
Wielkie na długości ok. 100 
metrów, początek za skrzyżo-
waniem ze światłami na Sobo-
widz jadąc w kierunku Staro-
gardu Gdańskiego.
Od 18.03.2019 (ok. 4,5 miesiąca) 
miejscowość Siwiałka na długo-
ści ok. 300 metrów, początek za 
skrzyżowaniem z drogą gminną 
na Bojary jadąc w kierunku Sta-
rogardu Gdańskiego.

Od 01.08.2019 (ok. 3 miesięce) 
miejscowość Siwiałka na dłu-
gości ok. 100 metrów, początek 
przed miejscowością Siwiałka 
jadąc w kierunku Starogardu 
Gdańskiego. 
Na czas całkowitego zamknię-
cia drogi objazd zostanie prze-
prowadzony drogami krajowymi 
nr S6, 91, 22 oraz autostradą A1 
(jako alternatywa). Obecnie, ze 
względu na ważny interes spo-
łeczny, trwają rozmowy z Gminą 
Starogard Gdański, Starostwem 
Powiatowym w Pruszczu Gdań-
skim i PKS Starogard Gdański.

P.N.

W wyniku wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowo-wodnych 
w najbliższych dniach nastąpi czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 
222 w rejonie miejscowości Kleszczewo, Gołębiewo Wielkie oraz Siwiałka.

Czasowe wyłąCzenie ruChu na 
drodze wojewódzkiej nr 222
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Trwa budowa gazociągu, właśnie ruszyły prace 
w centrum Zblewa. Etap budowy sieci w Pinczy-
nie został już zakończony, teraz ekipa realizują-
ca inwestycję przeniosła się do Zblewa.

Prace idą nadzwyczaj spraw-
nie. Sprzyja temu także po-
goda. W Zblewie rurociąg zo-
stał już położony na ul. Sporto-
wej i Osiedlu Rzemieślniczym. 
Obecnie prace ziemne prowa-

dzone są w samym centrum 
miejscowości tj. na ul. Głównej 
i ul. Kościelnej.  Warto podkre-
ślić, iż większość rurociągów,  
szczególnie pod chodnikami 
oraz utwardzonymi ulicami jest 

Budowa gazoCiągu - trwają 
praCe w Centrum zBlewa

układana metodą przewiertów 
sterowanych tj. bez naruszania 
powierzchni ulic i chodników. 
Dzięki temu roboty nie utrud-
niają tak życia mieszkańcom.
ajuż około 3,5 km sieci gazowej. 
A to nie wszystko. Wkrótce tj. 
jeszcze w marcu prace związa-
ne z budową przyszłego gazo-
ciągu będą prowadzone na uli-
cy Północnej, Kasztanowej, ks. 
Kreffta, Jesionowej, Topolowej, 
Jaworowej, Brzozowej, Akacjo-
wej oraz Modrzewiowej. Zgod-
nie z planem, w całej gminie 
Zblewo powstanie 32 km sieci.
Przypomnijmy, iż inwestycję re-
alizuje Polska Spółka Gazownic-
twa sp. z o.o., a wykonawcą prac 
jest firma „Suchocki” z Gdyni.

P.N.

Doroczne nagrody wręczane są 
podczas uroczystej gali, któ-
ra w tym roku odbyła się w Sali 
Słodowej hotelu Ren. Gwiazdą 
wieczoru był zespół 5/6, czy-
li grupa wokalistów związana 
ze sceną Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Tegoroczna kon-
cepcja rozdania nagród Staro-
sty Powiatu Starogardzkiego 
uległa pewnym zmianom.
- Galę przygotowaliśmy w kon-
wencji okrągłostołowej, aby 
w ten sposób nawiązać do wy-
jątkowych rocznic, które świętu-
jemy w tym roku, czyli 15-lecie 
przystąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej, 20-lecie w NATO, 30-

lecie okrągłego stołu i dlatego 
też na najbliższej sesji Rady Po-
wiatu Starogardzkiego rok 2019 
chcemy ogłosić Rokiem Wol-
ności – podkreśla starosta Ka-
zimierz Chyła. – Niezależnie od 
różnic, niezależnie od tego, kto 
należy do jakiej organizacji, czy 
partii, ważne jest to byśmy razem 
pracowali dla dobra Kociewia. 
W pierwszej kolejności licz-
nie zgromadzona publiczność 
poznała laureatów w katego-
rii Sportowiec, Trener i Impre-
za Sportowa 2018 roku. Pierw-
sze miejsce i tytuł najlepszego 
sportowca, a właściwie sport-
smenki 2018 roku zdobyła Mag-

dalena Lenz - zawodniczka Klu-
bu Tri Starogard, bardzo modnej 
ostatnio dyscypliny sportowej, 
jaką jest Triathlon. Pani Magda 
w 2018 r. osiągnęła bardzo do-
bre wyniki na zawodach ran-
gi międzynarodowej i krajowej. 
Było to VII miejsce w Mistrzo-
stwach Świata Ironman w RPA, II 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
Ironman na dystansie średnim 
w Gdyni, II miejsce Open Triath-
lon Energy Gniewino, II miejsce 
Open Enea Triathlon Bydgoszcz, 
III miejsce Open Susz Triatlon. 
Trenerów wybierano spośród 24 
kandydatów reprezentujących 13 
dyscyplin sportowych. I miejsce 

i tytuł Najlepszego Trenera w Po-
wiecie Starogardzkim w 2018 
roku zdobył Krzysztof Korczak – 
trener pływania w UKS Ósemka 
Starogard. Ubiegły rok był jed-
nym z bardziej udanych dla klu-
bu i wychowanków Pana Krzysz-
tofa. Jego podopieczna Karoli-
na Urban nie miała sobie rów-
nych w swojej kategorii wiekowej 
w Polsce, a swój nieprzeciętny 
talent potwierdziła podczas mi-
strzostw Polski juniorów, zdoby-
wając łącznie 4 medale, w tym 
złoty wywalczyła na zimowych 
mistrzostwach Polski juniorów 
w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
dystansie 200 m motylkiem. 
Kapituła wybrała również najlep-
szą imprezę sportową 2018 roku. 
Na liście nominowanych znalazły 
się 24 imprezy i zawody sporto-
we. Tytuł najlepszej imprezy 2018 
roku zdobył Polswimrun – Swim-
run 2018  zorganizowany przez 
stowarzyszenie TRI Starogard. 
Tradycyjnie podczas uroczysto-
ści wręczane są statuetki „Ko-
ciewskiego Gryfa” w dziedzi-
nie gospodarki. W kategorii mi-
kro i małe firmy wyróżniona zo-
stała firma Restal Elżbieta Rem-
biasz. Wśród średnich i dużych 
firm nagrodę otrzymała firma 
„Ciecholewscy Wentylacje” Zbi-
gniew Ciecholewski.  
Podczas gali wręczone zosta-
ły również nagrody w dziedzi-
nie kultury. W kategorii Twórca 
Roku kapituła, w której zasiada-

Kto otrzymał „Kociewskiego 
Gryfa” za 2018 rok?

Co roku Starosta Starogardzki wręcza swoją nagrodę „Kociewski Gryf”. Kto został 
laureatem za 2018 rok w dziedzinie kultury, sportu i gospodarki?
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W pierwszy wtorek marca (5.03) 
w Pomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim samorządowcy z 11 
gmin województwa pomorskie-
go otrzymali promesy dofinan-
sowania projektów w ramach 
rządowego programu „Ma-
luch+”. Przypomnijmy, iż w ra-
mach tego konkursu samorzą-
dy mogły pozyskać środki na 
utworzenie nowych i funkcjo-
nowanie już istniejących miejsc 
opieki dla dzieci do lat 3.
W powiecie starogardzkim 
w tegorocznej edycji progra-
mu tylko Gmina Zblewo otrzy-
mała dofinansowanie. I to wła-
śnie wójt Artur Herold otrzy-
mał przedwczoraj z rąk pod-
sekretarza stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Marcina Zieleniec-
kiego promesę na 720 tysię-
cy złotych!  Wójt nie krył ra-
dości: „Gmina Zblewo bie-
rze udział w programie po raz 

pierwszy, a klubik dziecięcy 
w Pinczynie będzie pierwszą 
i jedyną w gminie Zblewo sa-
morządową jednostką tego 
typu. Jest to dla mnie osobi-
ście wielka radość, ponieważ 
zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji i opieki dla najmłod-
szych mieszkańców naszej 
gminy było zawsze moim prio-
rytetem. I to się dzieje! W ubie-
głym roku oddaliśmy do użyt-
ku nowe sale w przedszkolach 
w Bytoni i w Borzechowie, bu-
dujemy przedszkole w Pinczy-
nie, a już przygotowujemy się 
do budowy zupełnie nowego, 
jednego z największych w re-
gionie przedszkola w Zblewie. 
Nasze plany stają się fakta-
mi!” – mówi Artur Herold.
Dodajmy, iż nowy klubik dzie-
cięcy w Pinczynie zapewni 
opiekę 24 maluchom od 1 do 
3 roku życia. Klub będzie mie-
ścił się w nowo wybudowa-

nym przedszkolu w Pinczynie, 
przez co jak podkreśla wójt, 
koszty bieżącego utrzyma-
nia żłobka będą zminimalizo-
wane. Gmina bowiem dobrze 
przygotowała się do tej inwe-
stycji. Tworząc projekt nowe-
go przedszkola w Pinczynie 
samorząd wykupił dodatko-
we grunty pod nowy, w pełni 
bezpieczny dojazd do przed-
szkola, parking, a także plac 
zabaw. Klubik zostanie też no-
wocześnie wyposażony, a te-
ren wokół - zagospodarowa-
ny. Zatrudnienie znajdą tu 4 
osoby. „Żłobek samorządowy 
w gminie Zblewo był bardzo 
potrzebny. Dzięki temu młode 
mamy będą mogły wrócić do 
pracy i realizować się zawo-
dowo, a ich dzieci będą mia-
ły najwyższej jakości opiekę 
i warunki do pełnego rozwo-
ju. ” – podsumowuje wójt Ar-
tur Herold.

Już tej jesieni w Pinczynie ruszy klubik dziecięcy. A wszystko to dzięki 
programowi „MALUCH+”, do którego przystąpiła Gmina Zblewo.

maluCh+ w gminie zBlewo.promesa na 720 tysiĘCy!

Obowiązki powierzył Pani dy-
rektor burmistrz Jacek Pauli, 
w obecności sekretarza gminy 
Marcina Byczkowskiego oraz 

zastępcy dyrektora ZSP Jaro-
sława Szwajkowskiego. Nowa 
pani dyrektor od razu zapozna-
ła się ze szkołą, którą będzie 

zarządzać przez 5 lat.
Dodajmy, że Anna Płoszyńska-
Damaszk była wcześniej m.in. 
dyrektorem Delegatury Kura-

torium Oświaty w Tczewie. Gra-
tulujemy i życzymy powodzenia 
w pełnieniu nowej funkcji.

P.N.

Nowa dyrektor w Zespole 
Szkół Publicznych

We wtorek tj. 12 marca 2019r. nastąpiło oficjalne powierzenie obowiązków 
nowej Pani dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach, którym została 
wybrana przez komisję konkursową Anna Płoszyńska-Damaszk. 

Starogardzcy policjanci rozbili 4 osobową gru-
pę przestępczą, która zajmowała się wyłudza-
niem kredytów bankowych na podstawie po-
twierdzających nieprawdę dokumentów. 

Podejrzani w wieku od 27 do 
46 lat wyłudzili w ten sposób 
ponad 153 tys. zł. na szkodę 
placówki bankowej. Podejrza-
ni usłyszeli już zarzuty oszu-
stwa oraz posługiwania się fał-
szywymi dokumentami. Za to 
przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę od 6 miesięcy 
do 8 lat pozbawienia wolności. 
Policjanci ze Starogardu Gdań-
skiego zatrzymali 4 mężczyzn 
w wieku od 27 do 46-lat, którzy 
trudnili się wyłudzaniem kre-
dytów. W tym celu mieszkańcy 
powiatu starogardzkiego od-
wiedzili kilka placówek na te-
renie kraju. Jak ustalili śledczy, 
sprawcy załatwiając w ban-
kach niezbędne formalności 
dołączali do wniosków kredy-
towych przygotowane wcze-
śniej fikcyjne zaświadczenia 
o zatrudnieniu oraz poświad-
czające nieprawdę dokumenty 

finansowe. W ten sposób po-
dejrzani oszukali dwie placów-
ki bankowe na kwotę ponad 
136 i 153 tys. zł.
Interweniujący w tej sprawie 
mundurowi ustalili również, 
że ci sami sprawcy w kwiet-
niu ubiegłego roku próbowa-
li wyłudzić kolejne 3 kredyty, 
których łączna wartość mia-
ła wynieść blisko 190 tys. zł.  
Na szczęście z uwagi na ne-
gatywną weryfikację doku-
mentów banki odrzuciły zło-
żone wnioski. Zatrzymane 
w tej sprawie osoby usłyszały 
już zarzuty dotyczące oszu-
stwa. Prokuratura zastosowa-
ła wobec nich dozór policyjny 
oraz zabezpieczenie majątko-
we. Za popełnienie tego prze-
stępstwa kodeks karny prze-
widuje karę do 8 lat pozba-
wienia wolności.

P.N.

w starogardzie 
rozBito grupĘ 
przestĘpCzą
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Gospodarzami posiedzenia były 
Warsztaty Terapii Zajęciowej ze 
Skórcza, które w tym roku ob-
chodzą jubileusz 20-lecia istnie-
nia. Licznie zgromadzonych go-
ści przywitali artyści z zespołu 
Caritas Capella, który działa przy 
skórzeckim WTZ. Do najstar-
szego w powiecie starogardz-

kim WTZ uczęszcza obecnie 25 
osób z siedmiu gmin. Posiedze-
nie Rady Programowej było do-
skonałą okazją, aby podsumo-
wać 3-letnią działalność czterech 
placówek: ze Skórcza, Skarszew, 
Starogardu i Lalków. Warto pod-
kreślić, że Warsztaty Terapii Za-
jęciowej to samodzielna organi-

zacyjnie i finansowo placówka 
pobytu dziennego stwarzająca 
możliwości rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej osobom niepeł-
nosprawnym. Jej celem jest po-
moc podopiecznym w rozwijaniu 
umiejętności zawodowych oraz 
pełnym uczestnictwie w życiu 
społecznym.

Na posiedzeniu obecni byli 
uczestnicy, kierownicy, pracow-
nicy Warsztatów, a także władze 
samorządowe na czele z Wio-
letą Strzemkowską-Konkolew-
ską, członkiem Zarządu Powiatu 
Starogardzkiego oraz burmistrz 
Skórcza Janusz Kosecki, Arka-
diusz Banach, dyrektor Powia-

towego Urzędu Pracy w Staro-
gardzie Gd., Bartosz Szadokier-
ski, dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Sta-
rogardzie Gd., Dariusz Majorek, 
dyrektor Pomorskiego Oddzia-
łu Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Gdańsku, ks. Grzegorz 

Weis, dyrektor Caritas Diecezji 
Pelplińskiej.
Podczas posiedzenia nie bra-
kowało występów artystycz-
nych oraz wyróżnień. Niespo-
dzianką dla wszystkich był tort 
przygotowany z okazji jubile-
uszu WTZ w Skórczu.

P.N.

25 lutego 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się odprawa kadry kierowni-
czej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W dniu 14.03.2019 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznej 
odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie kon-
cepcji programowo-przestrzennej modernizacji linii 
kolejowej nr 201 relacji Bydgoszcz - Trójmiasto.

Zastępca pomorskiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Piotr Socha przywitał 
przybyłych gości. Następnie 
poszczególni naczelnicy KW 
PSP omówili zagadnienia z za-
kresu własnych wydziałów.
Zastępca pomorskiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP 
bryg. Dariusz Żywicki dokonał 
syntetycznego omówienia wy-
datkowania wszystkich środ-
ków finansowych na jednost-
ki PSP oraz OSP w latach 2015 
– 2018 w podziale na poszcze-
gólne powiaty województwa 
pomorskiego.
Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Smoliński omówił zaangażo-
wanie pomorskich parlamenta-
rzystów w działania na rzec po-
prawy bezpieczeństwa ochro-
ny przeciwpożarowej w woje-
wództwie pomorskim. 
Zastępca komendanta główne-
go PSP nadbryg. Marek Jasiński 

podziękował wszystkim funkcjo-
nariuszom i funkcjonariuszkom 
PSP za zaangażowanie w wyko-
nywanie zadań oraz przedstawił 
cele i kierunki na rok 2019.
Wicewojewoda pomorski Ma-
riusz Łuczyk wyraził podziw 
i szacunek dla profesjonali-
zmu, wielkiego zaangażowa-
nia w zapewnienie bezpieczeń-
stwa na terenie województwa 
pomorskiego.
Rok 2018 w krótkim podsumo-
waniu liczbowym:
1671 strażaków PSP pełni służ-
bę w województwie pomorskim, 
29526 zdarzeń (średnio jednost-
ki ochrony przeciwpożarowej in-
terweniowały co 17 min. 48 s), 
3401 obiektów poddano spraw-
dzeniu w ramach czynności kon-
trolno – rozpoznawczych, 1730 
osób przeszkoliła PSP w zakre-
sie różnych dziedzin ratownic-
twa i specjalizacji.

P.N.

Na spotkaniu omawiane były 
sprawy związane z przejazda-
mi, wiaduktami i układami dro-
gowymi znajdującymi się na 
terenie gminy Osieczna oraz 
terenach przyległych. W spo-

tkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Polskich Linii Kole-
jowych, Projektantów, Nadle-
śnictwa Lubichowo oraz radni 
i sołtys Szlachty.

P.N.

narada roCzna kadry kierowniCzej psp spotkanie w sprawie 
modernizaCji linii 
kolejowej
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Posiedzenie Rady Programowej 
Warsztatów Terapii Zajęciowej

W Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie odbyło się posiedzenie 3-letniej Rady Programowej Warsztatów Terapii Zajęciowej powiatu 
starogardzkiego. Podczas spotkania była mowa o dokonaniach poszczególnych placówek.
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REKLAMA 49/2019/RL

Zblewscy emeryci podsumowali miniony rok. Ponad stu zblewskich emerytów i rencistów, zrzeszonych w kole PZERiI 
 spotkało się 25 lutego br. na dorocznym zebraniu sprawozdawczym koła.

Zblewscy emeryci 
podsumowali miniony rok

Gospodynią zebrania była Re-
nata Słomińska, przewodniczą-
ca koła. Już tradycyjnie w spo-
tkaniu wzięli udział także przy-
jaciele zblewskich emerytów, od 
lat wspierający ich działalność tj. 
wójt gminy Zblewo Artur Herold, 
Jan Brdak z powiatowych władz 
PZERiI, Anna Wojak – kierow-
nik GOPS oraz Małgorzata Kajut 
z Gminnego Ośrodka Kultury.
Podczas zebrania nie zabra-
kło podsumowania działalności 
koła w ubiegłym roku. A ta była 
imponująca! Wycieczki, spotka-
nia okolicznościowe, majówki, 
wieczorki taneczne czy spar-
takiada. Ponadto spotykają się 
regularnie, m.in. wspólnie ćwi-
czą i śpiewają. W ramach koła 
działa bowiem bardzo lubiany 
zespół „Melodia”, który umila 
spotkania zblewskiego koła.

A jakie są plany seniorów na 
2019 rok? Jak zapowiada Re-
nata Słomińska to m.in. ulu-
biona przez seniorów dorocz-
na majówka, a w czerwcu – 
wycieczka. Tym razem senio-
rzy odwiedzą Zakopane, Czę-
stochowę i Łagiewniki. Wezmą 
też udział w spartakiadzie, na 
której po raz kolejny będą bro-
nić złota. A zespół „Melodia” 
zaprezentuje się w przeglą-
dzie pieśni maryjnych w Sta-
rogardzie, zaś w październiku 
w przeglądzie twórczości kół 
emerytów. W planach jest też 
występ tego zespołu na sce-
nie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. Ma to być specjalny koncert 
dla koleżanek i kolegów - eme-
rytów. Jesienią, już tradycyjnie 
seniorzy pojadą do Piaseczna 
na Dzień Chorego. Prawdopo-

dobnie będzie też zorganizo-
wany wyjazd do teatru.
Wiele będzie się działo, bo ener-
gii naszym seniorom nie brakuje, 
a koło liczy obecnie 143 człon-
ków! I nowych wciąż przybywa.
„Seniorzy są niesamowici, mają 
w sobie ogromne zasoby mą-
drości i doświadczenia, cierpli-
wości i pogody ducha. Dajecie 
mi drodzy Państwo jako wójto-
wi dużo radości i siły. Czuję Wa-
sze wsparcie w codziennej pra-
cy, a zwłaszcza w łamaniu barier, 
z czym przecież często przy-
chodzi nam się zmagać. Jeste-
ście wzorem, z którego wszyscy 
powinniśmy czerpać. Dzięku-
ję Wam za Waszą piękną posta-
wę, za Waszą aktywność i za to, 
że jesteście!” - mówił podczas 
wczorajszego spotkania wójt.
P.N.
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Po raz pierwszy w tym roku 
starostowie wszystkich po-
morskich powiatów spotka-
li się na roboczym Konwen-
cie, by wymienić się doświad-
czeniami, przedyskutować naj-
istotniejsze sprawy i opraco-
wać wspólne stanowisko. 
Najistotniejszą kwestią jest 
obecnie edukacja w kontekście 

podwójnego rocznika oraz pla-
nowanego strajku nauczycieli. 
Uczniów kończących gimnazja 
i szkoły podstawowe nie obo-
wiązuje rejonizacja. Powiaty 
wiedzą zatem, ilu jest i ilu bę-
dzie absolwentów szkół, ale to, 
którzy uczniowie będą chcieli 
kształcić się w danym powie-
cie, a którzy postanowią kon-

tynuować naukę np. w Trójmie-
ście czy w innym powicie, to 
jedna wielka niewiadoma. 
Konwent zorganizowano w pa-
łacu w Kłaninie. 
- Pierwszy merytoryczny w tym 
roku Konwent organizowany 
jest w najbardziej wysuniętej 
na północ części województwa 
pomorskiego, czyli w powiecie 

Powiaty gotowe
na podwójny rocznik

Zmiany w systemie edukacji oraz przygotowanie powiatów do dwukrotnie większej liczby uczniów, którzy pójdą od września do szkół 
ponadgimnazjalnych – to najważniejsze z tematów, jakie poruszono podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. 
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KAZIMIErZ CHyłA,
starosta powiatu starogardzkiego

- W tym roku we wrześniu do szkół pójdą aż trzy roczniki: 14-, 15- i 16-
latkowie. Dla kończących szkoły podstawowe i gimnazja są prowadzone 
dwa oddzielne nabory. My – jako powiat Starogardu Gdańskiego – jesteśmy 
w 100 proc. przygotowani na to, dla wszystkich chętnych miejsca w szko-
łach będą. Organizacyjnie mamy to dobrze opanowane. Oczywiście nie 
jest to tak, że każdy uczeń ma zagwarantowane miejsce w tej szkole, którą 
sobie wybierze. Ale miejsc nie zabraknie na pewno - rodzice i uczniowie nie 
muszą się o to martwić. Nie musieliśmy tworzyć nowych miejsc w szkołach 

ani powiększać bazy oświatowej, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat dużo inwestowaliśmy 
w tę dziedzinę. Przykładowo ponad 20 mln zł wydaliśmy na budowę dwóch centrów kształcenia 
ustawicznego - w Bolesławowie i Starogardzie. Poza tym w ostatnich latach liczba uczniów spa-
dała poprzez niż demograficzny, mieliśmy więc nawet nieco nadmiaru tej bazy oświatowej. 
Jeśli zaś chodzi o konwenty starostów, to bardzo cenię to, że spotykamy się i - oprócz spraw 
ujętych w porządku obrad - wymieniamy poglądy na różne sprawy. Dla mnie często to nawet 
ważniejszy aspekt, ponieważ jako powiaty często mamy podobne problemy. Wymiana doświad-
czeń jest więc niezwykle cenna, wzajemnie się od siebie uczymy i czerpiemy z doświadczeń 
innych. Jako starosta mogę zarówno sam coś wnieść na takich konwentach, ale też mogę 
skorzystać z dobrych wzorców, jeśli gdzieś indziej coś dobrze funkcjonuje. 

puckim – powiedział Jarosław 
Białk, starosta pucki. - Jednym 
z największych wyzwań, które 
nas czekają, są kwestie zwią-
zane z edukacją. W tym roku 
do szkół ponadgimnazjalnych 
przyjdą dwa roczniki, czyli ab-
solwenci ostatnich klas gimna-
zjów i klas ósmych szkół pod-
stawowych. Musimy być na to 
dobrze przygotowani.
- Dla uczniów kończących gim-
nazjum i uczniów kończących 
szkoły podstawowe są inne kie-
runki kształcenia, inna podsta-
wa programowa - dodała Ga-
briela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Nie można ich łączyć 
w klasach, dla każdego trzeba 
znaleźć miejsce. To wiąże się 
nie tylko z nowymi programami 
nauczania, ale również z nową 
kadrą nauczycielską.
- Subwencje zostają u burmi-
strzów i prezydentów (nie mó-
wię tu o starostach grodzkich), 
natomiast młodzież z częścią 
nauczycieli przechodzi do sta-
rostów – dodał Mirosław Czapla, 
starosta malborski, przewodni-
czący Konwentu Powiatów Wo-
jewództwa Pomorskiego. - To 
problem, który dotyka wszyst-
kich starostw w Polsce. Powiat 
malborski jest dobrze przygo-

towany do planowanych zmian, 
w ostatnim czasie przekazali-
śmy szkołę rolniczą w Nowym 
Stawie burmistrzowi tej gminy, 
mamy też przygotowane obiek-
ty. Absolutnie nie grozi nam sy-
tuacja, w której lekcje odby-
wałyby się np. po godz. 15.00 
w piątek. W naszym  przypadku 
szacujemy, że chodzi o dodat-
kowych 750 uczniów. Przez 4 
miesiące będziemy musieli do-
płacać ze swojego budżetu, po-
nieważ subwencje są nieruszal-
ne i trzeba się z tym pogodzić. 
Natomiast w następnych latach 
subwencja będzie wyższa.
Podstawowym celem spotkań 
starostów jest wypracowanie 
stanowisk w różnych sprawach. 
- Gdy zjeżdżają się samorzą-
dowcy z całego województwa 
zarządzający średnim, czy-
li powiatowym szczeblem ad-
ministracji, to nasz wspól-
ny głos jest słyszalny – do-
dał Jarosław Białk. - Wymie-
niamy poglądy w różnych ob-
szarach działalności. Czasem 
inaczej podchodzimy do róż-
nych spraw, więc Konwent jest 
okazją do zaprezentowania do-
brych praktyk i rozwiązań, któ-
re – o ile sprawdziły się w jed-
nym powiecie - można później 

Na zdj. od lewej: Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, Mirosław 
Czapla, starosta malborski, Gabriela Lisius, starosta wejherowski oraz Jarosław Białk, starosta pucki. 

wprowadzić w innych regio-
nach. Często na takie spotka-
nia zapraszamy przedstawicie-
li różnych instytucji i stowa-
rzyszeń, którzy przedstawia-
ją stan aktualny lub plany le-
gislacyjne. Jesteśmy w stanie 
do tego się odnieść oraz pew-
ne rzeczy skorygować.
Warto dodać, że jeden ze sta-
rostów pomorskich – Miro-
sław Czapla – został niedaw-
no członkiem Zarządu Powia-
tów Polskich
- Na poziomie ogólnokrajo-
wym, jako członek zarządu 
ZPP, interesuje mnie podział 
środków dla powiatów – po-
wiedział starosta malborski. 
- Jestem jedynym członkiem 
w zespole ds. metropolii, a ze 
względu na to, że jestem tak-
że członkiem zarządu Metro-
polii Gdańskiej, mam nadzie-
ję, że w końcu nie tylko Metro-
polia Śląska będzie oficjalnie 
zaakceptowana przez Sejm. 
Będę wspierał cały nasz re-
gion, będę wspierał działania 
prezydentów Gdańska, Gdyni 
i Sopotu. To ogromna szansa 
zarówno dla powiatu malbor-
skiego, jak i całego Pomorza.
Pod koniec Konwentu swo-
je oferty przygotowane dla 
samorządów zaprezentowa-
ły prywatne przedsiębiorstwa. 
Jednym z nich była firma „El-
mot”, producent modułowych 
budynków pasywnych. 
- Budowanie alternatywne 
to zarówno dostosowanie do 
zmiennych warunków atmosfe-
rycznych, jak również zmniej-
szenie zanieczyszczenia powie-
trza – tłumaczył Jarosław Wa-
sielewski, prezes i właściciel 
przedsiębiorstwa. - Nasza firma 
produkuje domy modułowe już 
od kilku lat. Moduły są najbar-
dziej zaawansowaną formą pre-
fabrykacji. Mają wiele zalet – są 
bardzo oszczędne, skraca to 
czas budowy, dają takie możli-
wości konstrukcyjne, jakich nie 
zapewnia budownictwo trady-
cyjne. Poza tym taki budynek 
można zdemontować i prze-
transportować w inne miej-
sce, ponadto rozbudowa o ko-
lejne moduły i zwiększenie po-
wierzchni domu nie jest żadnym 
problemem. Budujemy zarówno 
obiekty prywatne, jak również 
użyteczności publicznej. 
rafał Korbut
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„W wyniku negocjacji, które pro-
wadziliśmy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku do-
szliśmy do porozumienia zwią-
zanego ze zmianą organizacji 
ruchu kołowego, spowodowa-
nego remontem drogi 222. Pier-
wotny termin całkowitego za-
mknięcia tego ciągu komunika-

cyjnego w miejscowości Siwiał-
ka, który zaplanowany był na 
18 marca przesunięty został na 
drugą połowę kwietnia.” - po-
wiedziała Magdalena Forc-Che-
rek, Wójt Gminy Starogard Gd.
Ustalono, że do momentu cał-
kowitego wyłączenia z ruchu 
tego odcinka powstanie objazd, 

którym poruszać się będą mo-
gli mieszkańcy, straż pożarna, 
pogotowie, pojazdy służb ko-
munalnych oraz autobusy PKS. 
Z objazdu wyłączony zostanie 
ciężki transport samochodowy 
typu TIR. Utrudnienia potrwają 
około 8 miesięcy.

P.N.

Ponad miesiąc później, niż planowano zostanie zamknięta droga wojewódz-
ka 222 na odcinku przebiegającym przez Siwiałkę. Do tego czasu wybudo-
wany zostanie objazd. Zamknięcie drogi było zaplanowane na 18 marca br. 
- termin ten został przesunięty na drugą połowę kwietnia.

opóźnienia w remonCie drogi - 
wyBudują oBjazd
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REKLAMA 244/2018/RL

- całkowicie niepalne ze wzglę-
du na zastosowanie z obydwu 
stron szkła
 - grafen tłumi odbicie świa-
tła Fresnela od szklanych po-
wierzchni, zapewniając lepszą 
transmisję w szerokim zakresie 
długości fal i kątów
- kilkukrotnie większa odpor-
ność na mikropęknięcia
- zwiększona odporność na 
gradobicie
- 25 mm ramka lub wersja bez ram-
ki poprawia estetykę modułów
- szklana powłoka od spodu, 
która lepiej odprowadza ciepło 

(w zwykłych panelach stosuje 
się powłokę z plastiku); a każde 7 
stopni więcej dla panelu to spa-
dek pozyskiwanej energii o 3%
- bezpieczne do napięcia aż 
1500 V

Panel fotowoltaiczny składa 
się z ogniw krystalicznych, po-
łączonych w sposób szerego-
wy. Ogniwa te generują energię 
elektryczną dzięki wytrącaniu 
z atomów elektronów przy po-
mocy cząstek światła, czyli fo-
tonów. Zbudowane są z warstw 
krzemu lub innych półprzewod-
ników z dodaniem takich ma-
teriałów, jak np. fosfor, tworząc 
pole elektryczne. Metalowe 
elektrody o nazwie busbar zbie-
rają elektrony, które przesyłane 
są przewodami i w ten sposób 
tworzą energię elektryczną.
Na naszym rynku najpopularniej-
sze są dwa rodzaje ogniw: poli-
krystaliczne oraz monokrysta-
liczne. Panele polikrystaliczne - 
ze względu na proces produk-
cji - są tańsze od monokrysta-
licznych. Mają jednak mniejszą 
wydajność z 1 m2 oraz prezen-
tują się gorzej wizualnie. Jednak 
jeśli do dyspozycji mamy dużą 
powierzchnię do wykorzystania 

i jeśli nie zależy nam na bardzo 
wysokiej estetyce, wybór tego 
panela jest najlepszy ze wzglę-
dów ekonomicznych.
Jeśli zaś chodzi o panele mo-
nokrystaliczne ich niewątpli-
wą wadą jest cena, a co za tym 
idzie, dłuższy czas zwrotu całej 
inwestycji. Zaletą jest to, że kiedy 
mamy ograniczoną powierzchnię 
możemy zwiększyć moc całej in-
stalacji od 5 do 20 %. Drugą jest 
to, że np. całe czarne często wy-
glądają ładniej niż pokrycie da-
chu, na którym są położone.
W przypadku obu rodzajów pa-
neli najlepsi producenci gwaran-
tują, że spadek mocy po 30 la-
tach pracy nie będzie wyższy niż 
20 %. Ich wadą jest natomiast to, 
że duży wpływ na działanie in-
stalacji ma zacienienie. W przy-
padku zacienienia jednego ogni-
wa paneli cały ciąg pozostałych 
paneli będzie pracował tak, jak 
najsłabsze ogniwo.
Pozostałe rodzaje paneli to te 

należące do grupy z technologi 
cienkowarstwowej i tzw. III ge-
neracji. Pierwsze z nich to pa-
nele o małej wydajności (po-
trzebna jest przynajmniej dwu-
krotnie większa powierzchnia 
od poli- i monokrystalicznych, 
aby uzyskać tą samą moc) lecz 
mają dużą zaletę w przypadku 
miejsc zacienionych. Można je 
stosować np. na fasady elewa-
cji. Absorbują promienie świa-
tła bezpośredniego, ale też od-
bitego i rozproszonego. Nale-
żą do nich ogniwa CIGS, ogni-
wa z krzemu amorficznego oraz 
ogniwa z tellurku kadmu.
Panele III generacji to ogniwa 
barwnikowe oraz przede wszyst-
kim Perowskity, których metodę 
produkcji opracowała nasza pol-
ska naukowiec Olga Malinkie-
wicz. Możliwości ich wykorzy-
stania są niemal nieograniczo-
ne. Można nimi pokryć urządze-
nia elektroniczne, które same 
się będą ładować. Pokryć moż-

na cokolwiek: samochód, dom, 
ubrania. Ale to wciąż jest jesz-
cze technologia przyszłości...
Jeśli chodzi o obecne najnow-
sze technologie, to oferuje je 
firma Starbud. Wyprzedza na 
tym polu konkurencyjne firmy 
instalatorskie w europie, ofe-
rując panele poli i monokry-
staliczne pokryte grafenem 
- uznane zostały na targach 
Enex w Kielcach za najlepsze 
dostępne na polskim rynku. 

Nowa generacja paneli foto-
woltaicznych Gizera to:
- 12 busbar – 12 elektrod we-
wnątrz krzemu nieodbijających 
światła
- powłoka grafenowa – kurz, pył, 
brud czy pyłki kwiatów są swo-
bodnie rozdmuchiwane przez 
wiatr i zmywane przez deszcz 
(brud odpowiada statystycznie 
za ok. 6 % strat)
- gwarancja na uzysk 81 % po 30 
latach od rozpoczęcia pracy

Panel fotowoltaiczny – 
co to jest i jak działa?

Panele fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną, stają się coraz 
popularniejsze. Warto zatem dowiedzieć się, czym są i w jaki sposób działają. 

Starbud 
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański
Tel. 660-414-486, 
516-574-271, 
513-843-198
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Druga zabawa karnawałowa
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zabawą karnawałową, została zorganizowana druga zabawa, na której pracownicy 
STEICO mieli ponownie okazję spędzić czas na zabawie do późnych godzin nocnych. 

| STEICO
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Egzamin końcowy Holzmechaniker 
i posiedzenie komisji egzaminacyjnej

Klasa stolarska w Zespole Szkół 
Gimnazjalnych to projekt dy-
daktyczny z biznesowym uza-
sadnieniem. Młodzi adepci po-
żądanego w regionie zawodu 
mogą się go uczyć w sposób 

innowacyjny, korzystając m.in. 
z doświadczeń i wiedzy fachow-
ców z firmy STEICO.
Prócz uzyskania cennego wy-
kształcenia, uczniowie otrzy-
mują też wynagrodzenie, któ-

re jest uzależnione od wyni-
ków w nauce oraz frekwencji. 
Tym, co zapewne zachęca wie-
lu uczniów do wzięcia udziału 
w tym innowacyjnym projekcie 
edukacyjnym, jest fakt, że zo-

stał on uznany przez niemiec-
ki system nauczania. Dlatego 
też absolwenci klasy stolarskiej 
z Czarnej Wody otrzymają rów-
nolegle dyplom niemiecki w za-
wodzie „Holzmechaniker”.

Wdrożony w szkole nowator-
ski, dualny system kształcenia 
– trzy dni nauki w szkole i dwa 
dni praktyki w zakładzie STE-
ICO gwarantuje absolwentom 
pracę w nowoczesnej fabryce 

forniru klejonego warstwowo. 
Mogą oni również przystąpić 
do niemieckiego egzaminu za-
wodowego, dzięki czemu zdo-
bywają dodatkowe doświad-
czenia i kwalifikacje. 

06.03.2019 w Czarnej Wodzie odbyło się posiedzenie komisji, w której skład wchodzili- przedstawiciele Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-
Handlowej (AHK Polska) oraz przedstawiciele STEICO z Czarnej Wody i Czarnkowa. 

Gotowi na wiosnę!
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 
pracownicy młodociani własnoręcznie wytoczyli jajka 
wielkanocne z naszych płyt, które zostały rozdane dzieciom 
w Publicznym Przedszkolu w Czarnej Wodzie.

 STEICO

Uczniowie mogą się także pochwalić pięknymi budkami lęgowymi, które zostały przekazane do 
Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie na ręce Pani Dyrektor Mirosławy Wróbel jak i na ręce 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie mgr inż. Józefa Milewskiego i Pani 
Wicedyrektor mgr Ewy Łangowskiej.
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W siedzibie OSP Skarszewy przeprowadzono gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. W rywalizacji uczestniczyli 
uczniowie w trzech grupach: I grupa – uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych, III grupa- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie, którzy zajęli pierw-
sze miejsca będą reprezento-
wać Gminę Skarszewy w etapie 
powiatowym turnieju. Organiza-
torem Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej jest Zarząd 
Główny Ochotniczych Straży Po-
żarnych, a organizatorem gmin-
nego etapu byli Ochotnicza Straż 
Pożarna w Skarszewach i Urząd 
Miejski w Skarszewach.
Gminny Turniej Wiedzy Pożar-

niczej ,,Młodzież Zapobiega Po-
żarom’’ ma na celu populary-
zowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpo-
żarowej. W szczególności służy 
popularyzowaniu wśród dzie-
ci młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, za-
sad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejęt-

ności posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, wie-
dzy na temat techniki pożarni-
czej, organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii i tra-
dycji ruchu strażackiego. 
Nagrody dla zdobywców czoło-
wych miejsc ufundował Urząd 
Miejski w Skarszewach. Nagrody 
wręczyli burmistrz Skarszew Ja-
cek Pauli oraz komendant OSP 
Skarszewy Kamil Szynwelski.

uCzniowie rywalizowali w turnieju wiedzy pożarniCzej 

W Urzędzie Miejskim w Skarszewach podpisana została pierwsza umowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2019 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o skarszewski Klub Sportowy Wietcisa, który zrealizuje dla 

mieszkańców projekt „Wietcisa Młodzież z Klasą Edycja 2019”. 

 Gmina Skarszewy wspiera 
organizacje pozarządowe

Klub otrzymał na ten cel 85 000 
zł dofinansowania z zakresu 
Zadania nr 1: „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
(rozwój i propagowanie spor-
tu wśród dzieci i młodzieży)”. 

W ramach projektu klub zapla-
nował szkolenia piłkarskie dzie-
ci i młodzieży oraz organizowa-
nie zawodów sportowych.
Umowę podpisali burmistrz 
Skarszew Jacek Pauli, prezes 

KS Wietcisa - Marek Bogda-
nowicz i sekretarz Zarządu KS 
Wietcisa - Paweł Depta.
Poniżej przedstawiamy wszyst-
kie organizacje, które otrzyma-
ły na ten rok wsparcie z budżetu 

gminy na poszczególne zadania.
Zadanie nr 1: Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
(rozwój i propagowanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży)
KS Ring Kociewie
„Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w zakresie boksu”, 
kwota 7 000 zł;
Klub Sportowy Wietcisa
„Wietcisa Młodzież z Klasą Edy-
cja 2019”, kwota 85 000 zł;
Ludowy Zespół Sportowy Sty-
na Godziszewo
„Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej (rozwój i pro-
pagowanie sportu wśród dzieci 
i młodzieży)”, kwota 10 000 zł;
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło 
w Skarszewach
„Sportowy Festyn Integracyj-
ny pt. W zdrowym ciele, zdrowy 
duch”, kwota 5 000 zł;
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Obozina i Kociewia
„Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej (rozwój i pro-
pagowanie sportu wśród dzieci 

i młodzieży)”, kwota 3 000 zł;
Stowarzyszenie STYNA
Turniej sportowych walk wcze-
snośredniowiecznych w ramach 
Festiwalu Kultury Dawnych Sło-
wian „Kupalnocki Godziszew-
ska” - popularyzacja sportowych 
walki i zabaw historycznych, 
jako formy aktywnego spędza-
nia wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, kwota 4 000 zł.
Zadanie nr 2: Organizacja wy-
poczynku dzieci i młodzieży
Parafia pw. Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Skarszewach
„Odkrywanie Piękna Polskich 
Gór”, kwota 12 000 zł;
Parafia pw. Św. Michała Archa-
nioła w Skarszewach
„Początek wakacji pełen atrak-
cji”, kwota 4 000 zł;
Stowarzyszenie „Lepsze jutro”
„Integracja środowiska lokal-
nego z przedstawicielami part-
nerskiej gminy z Leck, w trakcie 
półkolonii”, kwota 3 000 zł.
Zadanie nr 3: Organizacja 
przeglądu dorobku kultural-
nego amatorskich środowisk 
artystycznych

Parafia pw. Św. Michała Archa-
nioła w Skarszewach
„Przegląd chórów z okazji 
100-lecia chóru Lutnia”, kwo-
ta 3 000 zł;
Stowarzyszenie STYNA
„Kupalnocka Godziszewska” 
część „kultura ludowa”, kwota 
3 000 zł.
Ponadto powstała lista rezerwo-
wa z projektami, które uzyskają 
dofinansowanie po wprowadze-
niu zmian w budżecie gminy.
Zadanie nr 1: Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
(rozwój i propagowanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży)
Klub Sportowy Kociewska Aka-
demia Koszykówki
„Szkolenie dzieci w ramach pro-
jektu GAMA Akademia Koszy-
kówki” , kwota 30 000 zł.
Zadanie nr 2: Organizacja wy-
poczynku dzieci i młodzieży
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Skarszewach
„Aktywny Wypoczynek dla 
Dzieci i Młodzieży z Terenu 
Miasta i Gminy Skarszewy”, 
kwota 10 000 zł. 

Wyniki turnieju

I grupa:
1. Anna Wojciechowska – 
SP nr 1 w Skarszewach, 2. 
Damian Pryl – SP w Więc-
kowach, 3. Marta Kosznik – 
SP w Pogódkach, 4. Łukasz 
Ronowski – SP w Szczo-
drowie, 5. Miłosz Bzichot – 
ZSP w Skarszewach, 6. Fi-
lip Plaska – SP w Godzisze-

wie, 7. Bartosz Makowski – 
OSP Koźmin.

II grupa:
1. Aleksandra Resner – SP 
w Szczodrowie, 2. Jakub 
Kobrzyński - MDP OSP 
Skarszewy,
3. Klaudia Kosznik – SP w Po-
gódkach, 4. Mateusz Base 
– SP nr 1 w Skarszewach, 5. 
Amelia Wycinka – MDP OSP 

Pogódki, 6. Nikola Koniecka – 
SP w Godziszewie, 7. Bartosz 
Rambał – ZSR CKP Bolesła-
wowo, 8. Korneliusz Janeczek 
– ZSP w Skarszewach.

III grupa:
1. Anna Stolc – MDP OSP 
Skarszewy, 2. Krystian To-
czek – ZSR CKP Bolesławo-
wo, 3. Adrian Aszyk – ZSP 
w Skarszewach.
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REKLAMA U/2019/RL

14 marca br. w murach Zamku Joanitów miało miejsce spotkanie Skar-
szewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Gościem spotkania była pani Irena Ukleja, która w niezwykły sposób opowiedziała o losach swojej rodzi-
ny. Pani Irena, jako 7-letnia dziewczynka, wspólnie z całą rodziną, została zesłana na syberyjski step. 
Była to wspaniała lekcja patriotyzmu, warto też wspomnieć, że pani Irena wydała książkę pt. 
„W Bolszewickim Piekle, Ze Stanisławowa do Ojczyzny droga wiodła przez Kazachstan” którą za-
dedykowała młodemu pokoleniu.

P.N.

spotkanie skarszewskiego 
uniwersytetu trzeCiego wieku

Dnia 27 lutego br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Kaliskach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowej OSP ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P450 GCBA 7/50.

Pojazd o wartości po-
nad 1 mln zł zakupiono 
dzięki funduszom otrzy-
manym z Narodowego 
i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, 
środkom z budżetu gminy 
oraz wsparciu darczyń-
ców: Nadleśnictw: Kali-
ska, Kościerzyna, Czersk, 
Lubichowo, Banku Spół-
dzielczego w Skórczu, lo-
kalnych przedsiębiorców 
i mieszkańców gminy. Ten 
sukces nie byłby możli-
wy, gdyby nie ogromne 
zaangażowanie straża-
ków ochotników i dobra 
współpraca z wieloma in-
stytucjami.
W tym wyjątkowym dniu 
gościli w Kaliskach: Wice-

wojewoda Pomorski Ma-
riusz Łuczyk, Zastępca 
Pomorskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP 
Dariusz Żywicki, Dyrektor 
finansowo-ekonomicz-
ny WFOŚiGW w Gdań-
sku Ireneusz Michałkie-
wicz, Dyrektor Zarządu 
Wykonawczego ZOSP RP 
w Gdańsku Edmund Kwi-
dzyński, Starosta Staro-
gardzki Kazimierz Chy-
ła, Komendant Powiato-
wy  PSP w Starogardzie 
Gdańskim Dariusz Śmie-
chowski, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kaliska An-
drzej Przewłocki. Ponad-
to w uroczystości wzię-
li udział przedstawicie-
le samorządu, darczyń-
cy, strażacy i mieszkań-

cy gminy. Poświęcenia 
pojazdu dokonał Ksiądz 
Proboszcz parafii Kaliska 
Józef Słupski.
Dzięki nowemu pojazdo-
wi znacząco zwiększy się 
gotowość operacyjna OSP 
Kaliska, a to przyczyni się 
do poprawy bezpieczeń-
stwa gminy i powiatu.
Wójt Gminy Kaliska Sła-
womir Janicki składa wy-
razy szacunku i wdzięcz-
ności wszystkim instytu-
cjom, całej braci strażac-
kiej, darczyńcom i miesz-
kańcom gminy, dzięki 
którym możliwy był za-
kup tego nowoczesnego, 
spełniającego najwyższe 
standardy, samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.

P.N.

Nowy pojazd ratowniczo-
gaśniczy dla OSP Kaliska
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Zadanie konkursowe pole-
gało na przygotowaniu jadła 
weselnego, bowiem tematem 
przewodnim bitwy było wła-
śnie „Kaszëbsczi wieselé”. Jak 
się okazało, spośród trzech, 
startujących w bitwie zespo-
łów najlepsze jadło na kaszub-
skie wesele przygotowały Ko-
ciewianki ze Zblewa. Zwycię-
ską drużynę tworzyły Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zblewie: Elżbieta Piaskow-
ska – Kiełtyka, Regina Umer-
ska i Barbara Wiśniowska.
Zblewskie Gospodynie były 
rewelacyjne! Na wykona-

nie zadania miały tylko 90 
minut, dlatego Panie szyb-
ko podzieliły się zadaniami. 
Efekt finalny zachwycił jury 
i parę młodą, która prowadzi-
ła całą imprezę. I to właśnie 
do Zblewianek trafiła nie tyl-
ko główna nagroda, ale także 
– pamiątkowy welon.
Przypomnijmy, iż zgodnie 
z zasadami konkursu gospo-
darzem kolejnej edycji Re-
gionalnej Bitwy Kulinarnej 
zostaje zwycięzca. I dlatego 
też kolejna bitwa kulinarna 
odbędzie w gminie Zblewo.

P.N.

W 2018 roku złote gody ob-
chodziło 15 par z terenu na-
szej Gminy. Małżeństwa zo-
stały uhonorowane medalami 
przyznanymi przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej.
Wśród zacnych jubilatów znaleźli 
się: Krystyna i Ryszard Głuszak, 
Maria i Roman Trochowscy, Jani-
na i Zygmunt Chojnaccy, Janina 
i Henryk Ćwiklińscy, Irena i Pa-
weł Czubkowscy, Bogumiła i Ry-
szard Sobieccy, Krystyna i Lu-

dwik Fasiczka, Krystyna i Leon 
Kaszubowscy, Krystyna i Zyg-
fryd Krupa, Felicja i Stanisław 
Orłowscy, Janina i Gerard Wa-
lendziak, Gertruda i Józef Resz-
ka, Czesława i Wacław Warkoc-
cy, Teresa i Albin Czubkowscy, 
Krystyna i Andrzej Lamparscy.
W uroczystości uczestniczyła 
Wójt Gminy Starogard Gdański, 
Magdalena Forc-Cherek i Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Starogardzie 

Gdańskim, Elżbieta Alex. Pani 
Wójt powitała wszystkich gości, 
podziękowała im za przybycie na 
uroczystość  oraz wręczyła me-
dale, życzenia i upominki.
„Serdecznie gratuluję Państwu 
wspaniałego jubileuszu. Dzisiej-
sza uroczystość jest wyjątko-
wa, ponieważ pięćdziesiąt lat to 
ogrom czasu, a Wy przeżyliście 
go wspólnie. Jesteście Państwo 
doskonałym przykładem, że moż-
na w miłości i zrozumieniu żyć 

ze sobą długie lata. Życzę Wam 
przede wszystkim dużo zdrowia 
i radości bo to jest najważniejsze.” 
- zwróciła się do zebranych Mag-
dalena Forc-Cherek.
Po części oficjalnej jubilaci mie-
li okazję porozmawiać w miłej 
atmosferze, przy kawie i słod-
kim poczęstunku. Uroczystość 
uświetnił pięknym występem 
Zespół Folklorystyczny Roko-
cinianki z Rokocina.

P.N

Vi regionalna 
Bitwa kulinarna

wrĘCzono medale za długoletnie 
pożyCie małżeńskie

W sobotę 16 marca br. odbyła się VI regionalna 
Bitwa Kulinarna, która miała miejsce w Tuchomiu. 

W Grodzisku Owidz odbyła się uroczystość wręczania „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

Nowa przewodnicząca 
KGW Karolewo

Nową przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Karolewie została Agnieszka Princ – młoda, energiczna mieszkanka Piesienicy, 
która zastąpi na tym stanowisku długoletnią przewodniczącą - Grażynę Gliniecką.

W niedzielę tj. 24 lutego br. 
w Karolewie odbyło się ze-
branie walno-sprawozdaw-
cze miejscowego KGW. Inicja-

torką spotkania była Graży-
na Gliniecka, przewodnicząca 
koła, która na początku stycz-
nia zrezygnowała z dalszego 

pełnienia tej funkcji. Właśnie 
dlatego podczas niedzielne-
go spotkania pani Grażyna nie 
tylko dziękowała za dotych-

czasową współpracę, ale zło-
żyła też szczegółowe spra-
wozdanie z działalności koła. 
A trzeba dodać, iż jest to jed-
no z najprężniej działających 
kół w naszej gminie. Przez mi-
nioną dekadę sukcesów i cen-
nych inicjatyw koła nie brako-
wało. Gospodynie brały udział 
w wielu konkursach i impre-
zach na forum gminy i regionu, 
często były nagradzane i wy-
różniane. Udało się też dopo-
sażyć kuchnię, dzięki czemu 
KGW zyskało lepsze warun-
ki do swojej działalności. Go-
spodynie angażowały się rów-
nież w życie samego sołectwa, 
współdziałając z Radą Sołec-
ką i OSP przy organizacji spo-
tkań czy festynów. Dbały też 
o estetykę wsi m.in. o kwietni-
ki i zieleńce.
Nową przewodniczącą koła zo-
stała Agnieszka Princ. Pani 
Agnieszka od 12 lat jest miesz-

kanką Piesienicy. Prywatnie 
jest szczęśliwą żoną i mamą 
dwóch, małych córeczek. Do 
KGW wstąpiła niedawno, ale już 
dała się poznać jako bardzo ak-
tywna osoba. Przypomnijmy, iż 
to właśnie ona była jedną z ini-
cjatorek sołeckich ferii dla dzie-
ci, które w lutym zorganizowa-
no w miejscowej świetlicy wiej-
skiej. „Moim celem jest zaanga-
żowanie jak największej liczby 
mieszkańców w interakcje spo-
łeczne. Tym bardziej, że ludzie 
w dzisiejszych czasach, w do-
bie techniki, mają znikomy kon-
takt. Chcę to zmienić! Uwa-
żam, że chcieć to znaczy móc!”- 
mówi pani Agnieszka. Tuż po 
wyborze na przewodniczącą, 
A.Princ zaapelowała o wsparcie 
wszystkich mieszkańców i nie 
kryła, że liczy także na pomoc 
ustępującej przewodniczącej, 
by działać jak najlepiej.
Na koniec spotkania nie zabra-

kło podziękowań, życzeń i kwia-
tów.  Wójt Artur Herold przesłał 
na ręce Grażyny Glinieckiej wy-
razy uznania i wdzięczności za 
dotychczasową, aktywną dzia-
łalność na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Sołtys Stanisław Fo-
jut dziękował pani Grażynie za 
10 lat współpracy, podkreślając, 
jak ważne dla każdego sołtysa 
jest wsparcie ze strony KGW. 
Nowa przewodnicząca otrzy-
mała zaś komplet głosów pod-
czas głosowania, dużo ciepłych 
słów, brawa i gratulacje oraz za-
pewnienie od byłej przewodni-
czącej, że może na nią liczyć.
I z pewnością już niedługo usły-
szymy o KGW Karolewo, bo pani 
Agnieszka ma głowę pełną po-
mysłów i energii do działania. 
Życzymy Jej wiele radości i sa-
tysfakcji z pracy społecznej, 
a pani Grażynie dziękujemy za 
minione 10 lat pięknego 
P.N.
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Jak co roku wójt Artur Herold 
zaprosił wszystkie mieszkan-
ki gminy Zblewo na wspania-
ły koncert z okazji Dnia Ko-
biet. W imprezie wzięło udział 
prawie 800 pań z całej gmi-
ny, które świetnie bawiły się 
przy największych hitach wło-
skiej piosenki. Na scenie wy-
stąpił bowiem Roberto Zucaro 
z zespołem i tancerkami. Jak 
się okazało, mieszkanki Zble-
wa nie tylko doskonale znają, 
ale i kochają włoskie przeboje, 

bo śpiewały razem z artysta-
mi i jak mówiły po koncercie, 
zabawa była świetna! I nie ma 
wątpliwości, że to właśnie na-
sze Panie były tego dnia najja-
śniejszymi gwiazdami – rado-
snymi, uśmiechniętymi i pięk-
nymi! To było ich prawdziwie 
wielkie święto.
Podczas koncertu nie zabrakło 
niespodzianek. Imprezę rozpo-
czął bowiem specjalny występ 
Gminnej Orkiestry Dętej OSP 
Pinczyn pod batutą druha Wa-

cława Ossowskiego. Były też 
serdeczne życzenia i podzię-
kowania dla wszystkich pań 
od wójta gminy. „Kochane Pa-
nie! Dziękujemy, że jesteście!” 
-mówił Artur Herold, który 
wspólnie z sekretarzem gminy 
Danielem Szpręgą zaśpiewał 
mieszkankom gminy ”Sto lat” 
i wzniósł symboliczny toast. 
Po koncercie zaś wójt, sekre-
tarz, strażacy, urzędnicy oraz 
radni wręczyli wszystkim pa-
niom symboliczne kwiatki. 

Gwiazdy na scenie, 
gwiazdy na widowni

Dzień Kobiet w Zblewie był prawdopodobnie największym tego typu świętem, które 8 marca 
zorganizowano w naszym regionie. I był to prawdziwy wieczór gwiazd – nie tylko tych na scenie!

dzień koBiet w piesieniCy. 
„koBieta to piĘkny kwiat!”
Dzień Kobiet w sołectwie Karolewo był nie tylko uroczysty,  
ale także wyjątkowo radosny i wesoły!

Uroczystość zorganizowano 
w minioną niedzielę (10 marca) 
w świetlicy wiejskiej w Piesieni-
cy. Gospodarzem spotkania był 
sołtys Stanisław Fojut oraz pa-
nowie z Rady Sołeckiej. Panie 
z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich – mimo, że to ich świę-
to – także aktywnie włączyły się 
w przygotowanie spotkania. Na 
stołach pyszniły się wspaniałe 
wypieki i inne specjały swojskiej 
kuchni. Był też ogromny tort dla 
wszystkich gości!
Ale zanim zaczęła się biesia-
da, sołtys S.Fojut - w imieniu 
Rady Sołeckiej, OSP i KR - złożył 
wszystkim paniom życzenia. Do-

łączył się do nich sekretarz gmi-
ny Daniel Szpręga, który w imie-
niu wójta złożył serdeczne ży-
czenia i wręczył paniom kwiaty. 
A potem wszyscy panowie za-
śpiewali gromkie „Sto lat”. Nie 
zabrakło też kwiatów i życzeń 
dla nowej przewodniczącej KGW 
– Agnieszki Princ oraz Grażyny 
Glinieckiej, która przez minione 
10 lat prowadziła koło.
Spotkanie uświetniły występy 
artystyczne. Najpierw wystą-
piły dzieci z sołectwa, a potem 
czas umilał Zbigniew Princ, gra-
jąc na gitarze i harmonijce. Spe-
cjalnie dla mieszkanek sołec-
twa wystąpił też były mieszka-

niec sołectwa, który zagrał na 
akordeonie i pięknie zaśpiewał.
Ale prawdziwy hit spotkania Or-
ganizatorzy zostawili na sam 
jego finał. Była to scenka kaba-
retowa, przygotowana przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Młode gospodynie zaprezento-
wały swoje nadzwyczajne zdol-
ności aktorskie i zagrały tak 
przekonywująco, że publiczność 
nie kryła zachwytu! Raz po raz 
rozbrzmiewały salwy śmiechu 
i gromkie brawa! I z pewnością 
jeszcze nie raz będzie można 
ten fantastyczny występ zoba-
czyć – mamy nadzieję, że także 
na szerszym forum.



NIERUCHOMOŚCI

SPrZEDAM

DZIAłKA mieszkalno-handlowo-usługo-
wa, 616 m2, Gdynia, ul. Olgierda 101, cena 
849 000 zł, tel. 516 001 673

SPrZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 
 
SPrZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 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

POSZUKUJĘ WyNAJĄĆ

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPrZEDAM

SPrZEDAM tanio alufelgi 17 do Romeo, lub 
zamienię na 15 do Audi, tel. 58 664 62 38

JAWA 50, typ 220 i 223, obie po 42 lat, cena 
4 114 zł, i 2 114 zł, Tczew, 574 797 077

PIAGGIO/Vespa Ciao, skuter, 1os., 2T, 1995 
r., czarny, cena 1 888 zł, Tczew, 574 797 
077

KUPIĘ

SKUP, kasacja aut, pomoc drogowa, tel. 
789 345 593

INNE

MECHANIKA samochodowa, naprawa, al-
ternatory, wymiana, przegląd, oleje, filtry, 
akumulatory, tłumiki, gięcie rur, spawanie, 
montaż, Gdynia Orłowo, ul. Jesionowa, Auto 
naprawa Krzyżanowski, tel. 586 248 173

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

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

ZAADOPTUJ

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92

REDAKTOR NACZELNY: 
piotr ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

BIURO REKLAM
danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl, tel. 660 731 138

DZIENNIKARZ: 
przemek Nawrocki
p.nawrocki@expressy.pl

SKŁAD I ŁAMANIE: 
Łukasz Wick

SEKrEtArZ DS. ADMINIStrAcyjNych:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. 
redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń.

DRUK Polska Press, oddział w Bydgoszczy
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ISSN: 2391-8195
WYDAWNICTWO
NOrDAPrESS PPhU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7
NIP 588-131-07-65

www.GST24.pl

REKLAMA U/2019/RL

REKLAMA 187/2018/RL

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PrOFESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: 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

RÓŻNE

SPrZEDAM 2 fotele, tel. 570 009 915

SPrZEDAM segment pokojowy, tel. 570 
009 915

ZłOTA rączka, regulacja okien pcw, ma-
lowanie, panele, krany, armatura, naprawy, 
itd., tel. 518 204 992

SPrZEDAM kanapę narożną bardzo mało 
używaną w brązie z dodatkiem kremu, z 2 
poj. Na pościel po rozłożeniu 200x140, cena 
800 zł, tel. 510 501 955

ZLECĘ wykonanie łazienki, tel. 694 642 
709

SPrZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

SPrZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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podsumowanie 
funkCjonowania 
oChrony ppoż

Laureatka 
w plebiscycie 

„Niezwyczajni”
Plebiscyt „Niezwyczajni” odbywa się nieprzerwanie od 7 lat. Harcerze i harcerki 

wybierają instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w minionym roku wyróżnili 
się swoimi zasługami. To najważniejszy plebiscyt instruktorski w ZHP, a w tym roku jedną 

z wyróżnionych została hm. Monika Michna z Hufca ZHP Starogard Gdański.

Plebiscyt „Niezwyczajni” skła-
da się z kilku etapów. W pierw-
szym każda osoba, bez względu 
na przynależność do ZHP, mia-
ła szansę zgłosić swojego kan-
dydata w pięciu kategoriach: 
efektywne zarządzanie, harcer-
ski specjalista, harcerska służ-
ba, młody lider oraz komendant 
szczepu. Wnioski były rozpa-

trywane kolejno przez kapitułę 
chorągwianą i kapitułę główną, 
po czym nastąpiło ogólnopol-
skie głosowanie internetowe, 
w którym można było oddać 
swój głos na jednego kandyda-
ta w każdej kategorii. Dwudzie-
stu pięciu finalistów spotkało 
się 23 lutego podczas uroczy-
stej Gali Dnia Myśli Braterskiej 

2019 w zabytkowej kopalni Gu-
ido w Zabrzu. Kilkaset metrów 
pod ziemią wręczone zostały 
wyróżnienia za nadzwyczajne 
osiągnięcia instruktorów w mi-
nionym roku.
Jedną z laureatek okazała się 
hm. Monika Michna, instruktor-
ka Hufca ZHP Starogard Gdań-
ski, która otrzymała nagrodę 

w kategorii „harcerski specja-
lista”. Druhna Monika w swo-
jej pracy instruktorskiej kła-
dzie duży nacisk na promowa-
nie zdrowego trybu życia i po-
głębianie świadomości instruk-
torów o tym, jak ważne jest, by 
dbać o siebie – między innymi 
poprzez zdrowe odżywianie. – 
Czuję się cudownie! Doceniona, 
zaskoczona, zaszczycona. To 
wyróżnienie oznacza, że pro-
mowanie zdrowego żywienia 
w naszym środowisku zosta-
ło zauważone. Oznacza szansę 
na rozprzestrzenianie tego da-
lej. Jako instruktorzy potrzebu-
jemy zdrowia i energii do tego, 
żeby być wychowawcami, ro-
dzicami, aktywnymi obywatela-
mi – powiedziała laureatka.
Druhna Monika na co dzień pra-
cuje w Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów i Kanalizacji „Star 
Wik”, gdzie żartobliwie nazy-
wają ją „Panią Wody”. Odpowia-
da za edukowanie starogardz-
kich placówek i promocję picia 
wody z kranu, która jest moty-
wem przewodnim jej codziennej 
pracy – zdrowa i pełna minera-
łów. Druhna Monika ma mnó-
stwo pasji: jest dietetykiem, ko-
cha uprawiać wspinaczkę skał-
kową, jeździć na rowerze, jest 
również zastępcą komendan-
ta Hufca ZHP Starogard Gdań-
ski ds. pracy z kadrą. Jest wul-
kanem energii – może właśnie 
dzięki prowadzeniu zdrowego 
trybu życia, który nie tylko pro-
muje, ale którego jest doskona-
łym przykładem.

P.N.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych rP odbyło się 
26 lutego br. w remizie OSP w Skarszewach. Pod-
sumowano nim funkcjonowanie ochrony przeciw-
pożarowej w powiecie starogardzkim w 2018 roku.

Lokalni artyści otrzymali wsparcie w postaci sty-
pendium Prezydenta Miasta. Wyróżnienia otrzy-
mało aż 19 z nich. Zajmują się różnymi dziedzina-
mi, ale każdy z nich na swoim koncie ma sukcesy. 
Żaden z tegorocznych stypendystów nie zamierza 
osiąść na laurach. Wszyscy mają ambitne plany. 

Jednym z tematów posiedzenia Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP była informacja o stanie bezpieczeństwa. 
Przedstawiono szczegółowe zestawienie działalności jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej powiatu starogardzkie-
go, najważniejsze wydarzenia minionego roku, szczegółową 
analizę zadań zrealizowanych w 2018 roku przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie doskona-
lenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dzia-
łań. Przedstawiono pomoc z ramienia budżetu państwa dla 
jednostek OSP w roku 2018. Omówiono również zagadnienia 
organizacyjne, operacyjne, logistyczne i prewencyjne.

P.N.

„Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj, w imieniu prezyden-
ta Janusza Stankowiaka, wręczyć Państwu stypendia na 2019 r. 
Serdecznie gratuluję, a jednocześnie dziękuję, bo będąc stypen-
dystami Prezydenta Miasta jesteście Państwo też ambasadora-
mi Starogardu Gdańskiego. Swoją pasją i talentem pokazujecie 
wszystkim, że można osiągać sukcesy. Przychodzą one dzięki 
ciężkiej pracy i determinacji, ale to właśnie sprawia, że wzbudza-
cie szacunek bardzo wielu osób.” – mówił zastępca prezydenta 
Starogardu ds. społecznych Maciej Kalinowski.
Przyznawanie stypendiów w dziedzinie kultury nie jest zada-
niem łatwym. Trudno jednoznacznie ocenić artystów, zwłaszcza 
jeśli zajmują się różnymi dziedzinami. Tegoroczni stypendyści 
z pewnością nie zapomną, że wkład w ich rozwój ma także mia-
sto, w którym nie tylko tworzą, ale i żyją – Starogard Gdański. 
Środki przeznaczone z budżetu miasta na stypendia kulturalne 
to w tym roku 40 000 zł.

P.N.

stypendium 
prezydenta miasta 
przyznano artystom
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Bądź 
na Bieżąco!
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uCzniowie zagrali ze 
soBą meCz sparingowy

W dniach 2-3 marca 2019 r. w Byd-
goszczy po raz osiemnasty odbył 
się międzynarodowy turniej kara-
te „Central Europe Open - Grand 
Prix Pomorza i Kujaw”. W tego-
rocznej edycji udział wzięło ok. 
470 zawodników reprezentują-
cych 35 Klubów Karate z Polski, 
Rosji, Czech i USA. Klub SHUTO 
reprezentowało 13 zawodniczek 
i zawodników. Medale udało się 
wywalczyć aż 5 z nich. 

Wyniki:
Małgorzata Spychalska – 2 miej-
sce dziewczęta 8-9 lat kumi-
te indywidualne pomarańczowe 
i wyższe pasy plus 27 kg
Julia Wartalska – 3 miejsce 
dziewczęta kumite indywidual-
ne pomarańczowe i wyższe pasy 
12-13 lat minus 40 kg
Łukasz Smukalski – 3 miejsce 
chłopcy 12-13 lat kumite indywi-
dualne plus 50 kg
Kajetan Segar – 3 miejsce chłop-
cy 10-11 lat pomarańczowe i wyż-
sze pasy minus 40 kg
Mateusz Filarski – 3 miejsce 
chłopcy kumite indywidualne 
10-11 lat pomarańczowe i wyż-
sze pasy powyżej 40 kg
W dniach 16-17 marca 2019 r. 

czternastu reprezentantów klu-
bu SHUTO wzięło udział w Ener-
ga Karate Cup Grand Prix Tczewa. 
W zawodach wystartowało około 
700 zawodników z 62 klubów ka-
rate, którzy reprezentowali takie 
kraje jak: Anglia Finlandia, Łotwa, 
Rosja, Szwecja, Ukraina i Polska. 
Energa Karate Cup Grand Prix 
Tczewa był jednym z czterech tur-
niejów kwalifikacyjnych do Kadry 
Polskiej Unii Karate. Zawodnicy 
Klubu SHUTO Starogard Gdański 
zdobyli 4 brązowe medale.

Wyniki:
Małgorzata Spychalska – brąz 
w kumite indywidualne dziew-
cząt 8 lat open
Mikołaj Segar – brąz w kata in-
dywidualne chłopców 8 lat
Mateusz Filarski – brąz w kumi-
te indywidualne chłopcy 8-9 lat 
plus 35 kg
Tadeusz Kuzioła – brąz w kumi-
te indywidualne mężczyzn mi-
nus 60 kg
Ponadto 5 miejsce w kumite 
drużynowym chłopców 10-11 lat 
zajęła drużyna w składzie: Kaje-
tan Segar, Wiktor Zgirski, Paweł 
Osowski, Mateusz Rogiński

P.N.

W czwartek 7 marca br. uczniowie klas 5-6 
szkoły podstawowej uczęszczający na co dzień 
na zajęcia z piłki nożnej organizowane przez 
Urząd Miasta Czarna Woda rozegrali mecz spa-
ringowy w piłkę nożną halową ze swoimi rówie-
śnikami z łęga. 

Celem spotkania było urozmaicenie zajęć oraz spraw-
dzenie swoich piłkarskich umiejętności. 
Występ młodych piłkarzy można uznać za udany w każ-
dym aspekcie sportowej rywalizacji, w tym również gry 
fair play i poszanowania przeciwnika. Organizatorzy 
mają w planach rozegranie meczu rewanżowego, tym ra-
zem w Czarnej Wodzie na Stadionie Miejskim.

P.N.

Sukcesy zawodników 
starogardzkiego klubu karate

Zawodnicy klubu SHUTO w miesiącu marcu uczestniczyli w dwóch turniejach karate, w których odnieśli duże sukcesy i stanęli na podium.

wyChowanek leChii 
gdańsk w kp  
starogard gdański

halowy turniej piłki 
nożnej w gminie zBlewo
24 lutego br. w hali sportowej w Kleszczewie Ko-
ścierskim odbył się halowy turniej piłki nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Zblewo.

Nowym zawodnikiem KPS został 24-letni Piotr Jaroszek.

W turnieju udział brały udział drużyny seniorów z Jezierc, Sem-
lina i Kleszczewa oraz drużyny juniorów z Kleszczewa, Semlina 
oraz Pinczyna. Ciekawostką jest to, że nad każdą drużyną opie-
kę sprawował sołtys danej miejscowości.
I miejsce zdobyła drużyna Kleszczewa z czego bardzo dumny był 
sołtys Marian Reszka, II miejsce drużyna Jezierc  na czele z panią 
sołtys Marią Duraj-Rode, a III miejsce drużyna z Semlina i swej ra-
dości nie ukrywał sołtys Henryk Jankowski.
Według organizatora najlepszym zawodnikiem turnieju był za-
wodnik z Jezierc Dariusz Bedla. Wszyscy dobrze się bawili, ry-
walizacja sportowa przebiegała w duchu fair play. Impreza była 
świetnym sposobem na integrację i rozmowy . Dodajmy, iż inicja-
torem turnieju był Zbigniew Bahr, radny Rady Gminy Zblewo.

P.N.

Piłkarz występuje na pozycji obrońcy. W poprzedniej rundzie 
grał w drużynie Wierzycy Pelplin z której to został wypożyczo-
ny do lokalnej drużyny.

P.N.
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