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Pośród osób uhonorowanych 
na uroczystości organizowa-
nej przez Pomorską Izbę Rze-
mieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw nie zabra-
kło przedstawicieli rzemieśl-

niczych fachów ze Starogardu 
Gdańskiego.
Wyróżnieni w kategorii „No-
wocześnie i prężnie działające 
przedsiębiorstwo” :
Zbigniew Świadek – Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowy „JAWOR”  (Starogard 
Gdański)
Zbigniew Sarna – Usługowy 
Zakład Wielobranżowy (Nowa 
Wieś Rzeczna)

Wystawę przygotowało Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellin-
gen. Kuratorem wystawy jest Zbigniew Potocki. 
Ekspozycję polecamy szczególnie miłośnikom dobrego, polskie-
go piwa.

Jrok

W poniedziałkowe popołudnie w Dworze Artusa odbyło się wręczenie li-
stów gratulacyjnych od Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Wręczono listy gratulacyjne

MZK. Piwo i browary 
od Wisły po Niemen

W Muzeum Ziemi Kociewskiej w piątek, 12 kwietnia, odbył się wernisaż wystawy „Od 
jasnego Artusa do dubeltowego Koźlaka. Piwo i browary od Wisły po Niemen”.  

REKLAMA 1/2019/JR
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Witam wszystkich serdecznie.
Nazywam się Michał Eber-
towski i jestem ze Starogardu 
Gdańskiego. Wraz z moim przy-
jacielem Kamilem Komorow-
skim od dziecka pasjonujemy 
się wieloma dziedzinami spor-

tu. 4 lata temu ta wspólna pa-
sja oraz zamiłowanie do sportu 
nas połączyła i bardzo się za-
przyjaźniliśmy. Wspólnie ukoń-
czyliśmy niejeden triathlon 
,maraton, biegi na różnych dy-
stansach, morsujemy , chodzi-

my na siłownię,w 2017r ukoń-
czyliśmy wszystkie runmaged-
dony i zdobyliśmy tytuł wete-
rana, ale NAJWAŻNIEJSZE dla 
nas są wyprawy rowerowe i ten 
temat właśnie pragnę poruszyć 
, a zarazem prosić Was o wspar-

cie na tyle ile będzie to możliwe. 
Marzymy o tym, by zwiedzić jak 
najwięcej miejsc na świecie na 
rowerach szosowych.W każdej 
wolnej chwili organizujemy so-
bie jakąś wyprawę . Mamy na 
koncie np 3-dniowe wyprawy 
do Karpacza (546km), czy Za-
kopanego(700km).
20 Czerwca(Boże Ciało) wy-
ruszamy na wyprawę marzeń, 
która będzie liczyła ok 4200 
km. Wyjazd będzie ze Starogar-
du Gdańskiego przez całą Pol-
skę aż do Szklarskiej Poręby. 
Później będą Czechy m.in. Pra-
ga i Czeskie Budziejowice. Au-
striacki Linz oraz Liezen , stoli-
ca Słoweni Lublana , następnie 
w kierunku morza do miejsco-
wości Triest . Kolejne punkty to 
Włochy,a w nich m. in. : Wene-
cja, Werona , Mediolan. Planu-
jemy również wjechać do miej-

scowości Genua i stamtąd kie-
rować się do Francji m.in. przez 
Niceę , Saint-Tropez , Monaco-
Ville, Marsylię ,Montpellier. Po 
Francji przyjdzie czas na Hisz-
panię a w niej : Lloret de Mar, 
Badalona, Barcelona,Saragos-
sa, Madryt ,Salamanka, Porto. 
Celem naszej podróży jest Sto-
lica portugalii Lizbona.
Cała wyprawa zajmie nam oko-
ło 5 tygodni. Wraz z Kamilem za-
planowaliśmy , że tam gdzie do-
jedziemy i znajdziemy nocleg 
tam przenocujemy. Na wszelki 
wypadek bierzemy ze sobą na-
miot. Przez całą wyprawę bę-
dzie nam towarzyszyła kamerka 
Go-Pro dzięki której po powro-
cie będziemy mogli zrobić fil-
mik z naszej wyprawy i się nim 
z Wami podzielić. Powrót za-
planowaliśmy samolotem. Obaj 
z Kamilem doświadczyliśmy 

ogromnego wsparcia ze stro-
ny rodziny , przyjaciół oraz nie-
znanych nam osób, które chcą 
nam pomóc spełnić nasze ma-
rzenie. Jak wszyscy się pewnie 
domyślają ta wyprawa niesie za 
sobą ogromne koszta dlatego 
zwracamy się z prośbą o wspar-
cie finansowe. Jakakolwiek kwo-
ta będzie przydatna, na ile każ-
dego stać i chce nam pomóc . 
Mamy nadzieję , że nie przejdzie-
cie obojętnie obok naszej proś-
by i dołożycie swoją cegiełkę do 
wyprawy marzeń, która dzięki 
temu będzie naszym wspólnym 
sukcesem. Połączył Nas sport 
i te kilometry Razem .
Z poważaniem Michał Ebertow-
ski, Kamil Komorowski.

Dołożyć swoją cegiełkę
można na stronie -
www.zrzutka.pl/37fcys

roWeroWi pasjonaci ze starogardu potrzebują Wsparcia !

– Szanowni Państwo, od wielu 
tygodni zapowiadany strajk pra-
cowników oświaty wzbudza zro-
zumiałe emocje. Należy pamię-
tać, że nauczyciele – podobnie 
jak szereg innych grup zawodo-
wych – mają prawo do strajku 
w celu poprawy warunków pracy 
i uzyskania godnego wynagro-
dzenia. Wobec prowadzonego 
zgodnie z prawem sporu zbio-
rowego jako Urząd nie mamy 
podstaw do przeszkadzania we 
wszczęciu bądź jego prowadze-
niu. Musi się on odbyć z wszel-
kimi konsekwencjami akcji pro-

testacyjnej. Gmina Miejska Sta-
rogard Gdański – podobnie jak 
wszystkie inne jednostki samo-
rządu terytorialnego w Polsce – 
nie jest stroną tego sporu. Ma-
jąc jednak świadomość, że skut-
ki ewentualnego strajku dotkną 
najmłodszych mieszkańców na-
szego miasta, wspólnie z dyrek-
torami placówek oświatowych 
podjąłem szereg działań, mają-
cych na celu ich zminimalizowa-
nie – oświadcza prezydent mia-
sta Janusz Stankowiak.
Na podstawie przeprowadzo-
nych referendów, wszystkie sta-

rogardzkie szkoły podstawowe 
i cztery z siedmiu przedszkoli 
zadeklarowały wolę przystąpie-
nia do strajku w dniu 8 kwietnia.
Oznacza to, że problem dotyczy 
nie tylko samej nauki, ale rów-
nież opieki nad dziećmi. Pod-
czas strajku w szkołach nie od-
będą się zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze, a przedszkola 
nie zapewnią dzieciom opieki. 
Wszystkie działania, które zo-
stały podjęte w tej sytuacji, są 
podyktowane wyłącznie troską 
o dobro i bezpieczeństwo dzie-
ci i młodzieży.

Jak będą funkcjonować szko-
ły w czasie strajku?
W dniach 8 i 9 kwietnia we 
wszystkich szkołach zajęcia 
dydaktyczno – wychowawcze 
zostały zawieszone. W szko-
łach nr 1,2,3,6,8 odbyły się re-
kolekcje zgodnie z wcześniej 
ustalonym harmonogramem. 
Uczniowie klas I-VIII SP nr 4 
nie mieli w ogóle zajęć.
W związku z tą sytuacją dy-
rektorzy szkół zwracali się 
do rodziców z uprzejmą proś-
bą o zabezpieczenie na ten 
czas opieki swoim dzieciom. 
W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach braku możliwo-
ści zapewnienia dziecku opie-
ki, prosili o zgłoszenie tego 
faktu wychowawcy osobiście 
lub poprzez dziennik elektro-
niczny do 5 kwietnia do godz. 
16:00. Dla tych dzieci zosta-
ły zorganizowane zajęcia opie-
kuńcze na terenie szkoły.
– Przypuszczamy, że strajk bę-
dzie się rozwijać dynamicznie. 
Będziemy go na bieżąco mo-
nitorować, informując o orga-
nizacji zajęć dydaktycznych 
w kolejnych dniach protestu. 
Prosimy rodziców o śledze-
nie informacji, zamieszczanych 
na stronie internetowej Staro-
gardu Gdańskiego w zakład-
ce: STRAJK w górnym pasku 

menu – informuje rzecznik pra-
sowy prezydenta miasta Mag-
dalena Dalecka.

Jak będą funkcjonować przed-
szkola w czasie strajku?
Deklarację przystąpienia do 
strajku złożyły cztery z siedmiu 
przedszkoli miejskich: MPP 2,4,6 
i 8 oraz oddziały przedszkol-
ne przy SP 2 i 6. W pierwszym 
dniu strajku – 8 kwietnia zaję-
cia w placówkach zostały zawie-
szone z możliwością przedłu-
żenia na kolejne dni. W związ-
ku z tym dyrektorzy przedszkoli 
uprzejmie proszą rodziców o za-
bezpieczenie na ten czas opieki 
swoim dzieciom.
Rodziców, którzy pracują, Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych informuje, że w przypad-
ku niespodziewanego zamknię-
cia placówki oświatowej, gdy nie 
ma innej możliwości zapewnie-
nia opieki do dziecka w wieku 
do lat 8, może zająć się nim ro-
dzic i wystąpić o wypłatę zasiłku 
opiekuńczego. Nieprzewidziane 
zamkniecie placówki następuje 
wtedy, kiedy rodzic został o nim 
poinformowany później niż sie-
dem dni przed zamknięciem.
W takim przypadku, podob-
nie jak podczas zwolnienia le-
karskiego, za okres opieki nad 
dzieckiem otrzymuje 80 proc. 

wysokości wynagrodzenia. Ro-
dzic lub opiekun prawny, któ-
ry musi zaopiekować się dziec-
kiem, powinien do pracodawcy 
złożyć niezbędne dokumenty.
• oświadczenie o nieprzewi-
dzianym zamknięciu placówki 
• wniosek o wypłatę zasiłku 
opiekuńczego na druku ZUS 
Z-15A.
W przypadku mniejszych 
przedsiębiorstw oraz osób, któ-
re prowadzą działalność gospo-
darczą, takie świadczenie wy-
płaca ZUS. W takim przypad-
ku wszystkie dokumenty kieru-
jemy bezpośrednio do Zakładu 
Ubezpieczeń społecznych.
Trzeba wtedy złożyć w ZUS for-
mularz ZAS -36, czyli oświad-
czenie o sprawowaniu opie-
ki nad dzieckiem w wieku do 
8 roku życia i dodatkowo za-
świadczenie płatnika składek 
wystawione na druku ZUS Z-3 
– w przypadku pracowników, 
ZUS Z-3a – w przypadku po-
zostałych ubezpieczonych lub 
ZUS Z-3b – w przypadku osób 
prowadzących działalność.
Jednocześnie informujemy, że 
dyrektorzy szkół we współpra-
cy z Prezydentem Miasta Staro-
gard Gdański, dołożą wszelkich 
starań, aby wszystkie egzaminy, 
zaplanowane na kwiecień, odby-
ły się zgodnie z planem. 

Strajk Nauczycieli 
w Starogardzie

Wszystkie starogardzkie szkoły podstawowe oraz cztery z siedmiu miejskich przedszkoli przystąpili do strajku pracowników 
oświaty. Zorganizowana akcja protestacyjna rozpoczęła się 8 kwietnia.
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W Gminie Zblewo – inwesty-
cja za inwestycją. Przypomnij-

my, iż zaledwie kilka miesię-
cy temu uroczyście oddano tu 

do użytku ul. Gajową w Pinczy-
nie, której przebudowa była 

(po raz pierwszy w historii gmi-
ny)  współfinansowana ze środ-
ków PROW. A dziś dochodzą ze 
Zblewa kolejne, świetne wieści.  
Gmina Zblewo po raz drugi do-
stała unijne dofinansowanie na 
inwestycję drogową – 1.112.877 
zł z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach konkursu „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych”. Projekt Gminy Zblewo 
został oceniony bardzo wysoko 
(w pierwszej „dziesiątce”), dzię-
ki czemu Gmina otrzyma mak-
symalne, możliwe dofinansowa-
nie tj. 63,63% kosztów kwalifi-
kowalnych.
Wójt Artur Herold nie kryje za-
dowolenia. „Udało się! To dla 
nas wielka radość, bo dokła-
damy wszystkich sił, aby na-
sze plany i zamierzenia inwe-
stycyjne konsekwentnie wcie-
lać w życie. Niedawno cieszy-
liśmy się z ulicy Gajowej, któ-
ra była tak bardzo oczekiwaną 

przez mieszkańców inwestycją. 
Dziś projekt jest już wykonany 
i rozliczony. A my nie osiadamy 
na laurach. Myślimy i działamy 
perspektywicznie. Ulica Dwor-
cowa w Bytoni na którą udało 
nam się pozyskać dofinanso-
wanie to niezwykle ważny pro-
jekt. Realnie poprawi jakość ży-
cia i bezpieczeństwo wielu na-
szych mieszkańców. Obieca-
łem, że tę drogę przebuduję 
i słowa dotrzymam…” – mówi 
wójt i opowiada o założeniach 
projektu. Zgodnie z nim odci-
nek ulicy Dworcowej w Byto-
ni (od Drogi Krajowej 22 w kie-
runku dworca PKP i miejscowo-
ści Cis) zmieni się nie do pozna-
nia. Droga ta (na odcinku 700 
m) zostanie całkowicie prze-
budowana, wykonane zostanie 
także pełne odwodnienie. War-
to zaznaczyć, iż zebrane wody 
deszczowe zostaną całkowicie 
odebrane i odprowadzone ruro-
ciągiem do Kanału Bytońskie-

go. Przekroje zaprojektowanej 
kanalizacji deszczowej pozwolą 
także w przyszłości  na odbiór 
wód deszczowych z kierunku 
Osiedla Młodych w Bytoni. Co 
istotne, przebudowany odci-
nek drogi zostanie połączony 
z wybudowanym wcześniej od-
cinkiem asfaltowym. Wójt Artur 
Herold mówi wprost – „Cieszę 
się bardzo z tej inwestycji i wie-
rzę, że dzięki niej będzie się na-
szym mieszkańcom żyło lepiej, 
wygodniej i bezpieczniej”.
I choć na finał tej inwestycji 
trzeba jeszcze poczekać, w By-
toni – kolejne zmiany i udogod-
nienia dla mieszkańców widać 
„gołym okiem”. Na Osiedlu Zie-
lonym zamontowano właśnie 
nowe oświetlenie. To nowocze-
sne lampy ledowe, które zasi-
lane są bateriami słonecznymi. 
Jeśli się sprawdzą – lamp tego 
typu w Bytoni wkrótce przybę-
dzie. Mieszkańcy mają więc po-
wody do radości!

Gmina Zblewo testuje właśnie nowe oświetlenie. Nowe – i dodajmy: super no-
woczesne, a do tego ekologiczne, bo pozyskuje moc z energii słonecznej. 

Nowe lampy stanęły w kilku 
miejscowościach. Pierwsze po-
sadowiono na odcinku Zblewo 
– Pinczyn. Zainstalowano tam 3 
rodzaje lamp, które są testowa-
ne. Rada Sołecka Pinczyna wy-
bierze te, które – jej zdaniem – 
sprawdzają się najlepiej. Kolej-
ne lampy stanęły w Pinczynie 
w okolicy ulic Przyjaznej i Przy-
tulnej. Jeśli się sprawdzą, wkrót-
ce pojawią się tu kolejne. Już 
wiadomo, że z nowych lamp le-
dowych zadowoleni są miesz-
kańcy Osiedla Zielonego w By-
toni. Jak zapowiada wójt Artur 
Herold, już niedługo na osie-

dlu zostaną zainstalowane ko-
lejne 3 lampy tego typu, dzięki 
czemu – ciemne dotąd osiedle 
– będzie teraz w całości oświe-
tlone. A to nie koniec rewolucji 
w gminnym oświetleniu! Gmina 
Zblewo zamierza bowiem wpro-
wadzić innowacyjne oświetlenie 
stadionu w Zblewie, który – je-
śli testy wypadną pozytywnie 
– będzie po remoncie w całości 
oświetlony właśnie lampami le-
dowymi. „To nowoczesne, eko-
logiczne i finansowo korzystne 
rozwiązanie.  Co ciekawe, lam-
py te rozświetlają się i zwięk-
szają swoją moc w momencie, 

gdy jest taka potrzeba, czyli 
gdy np. ktoś przechodzi. W po-
zostałym czasie również świe-
cą, ale ich moc wynosi wówczas 
zaledwie ok.30%.  Nie marnuje-
my więc energii, a optymalnie ją 
wykorzystujemy. To bardzo do-
bre rozwiązanie, tym bardziej, że 
na lampy te mamy 3 lata gwa-
rancji, a ich żywotność wyno-
si ponad 25 lat. Akumulatory są 
wymienialne, a koszt lamp jest 
o dwa, a nawet trzy razy niższy 
niż jeszcze 3-4 lata temu. Korzy-
stamy więc z tego, że technika 
idzie do przodu…” – mówi wójt 
Artur Herold. 

tetsujeMy noWe oŚWietlenie

Iwestycje w gminie Zblewo. 
Kolejny milion - NASZ!

Gmina Zblewo nie zwalnia inwestycyjnego tempa! Samorząd wywalczył właśnie unijne dofinansowanie na kolejną, ważną inwestycję 
drogową. Tym razem – w Bytoni. I to ponad milion złotych!

OGłOSZENIE 58/2019/RL
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REKLAMA 244/2018/RL

Przed podwyżkami energii 
elektrycznej można się nie tyl-
ko uchronić, ale ponadto znacz-
nie obniżyć rachunki za prąd. 
Znaczne obniżenie kosztów zu-
żywanej energii zapewnia fo-
towoltaika, czyli system pane-
li słonecznych, zaspakajający 
w dużym stopniu zapotrzebo-
wanie gospodarstwa domowe-
go na energię elektryczną. 
Jak to działa? Fotowoltaika to 
po prostu przetwarzanie świa-
tła słonecznego w energię 
elektryczną, czyli inaczej wy-
twarzanie prądu elektrycznego 
z promieniowania słoneczne-
go przy pomocy odpowiednich 
ogniw fotowoltaicznych. Panele 
produkują prąd, który jest wy-
korzystywany na bieżąco, na-
tomiast w monecie, gdy słoń-

ce przestaje świecić lub energii 
wytworzonej już nie wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania, 
pobierana jest energia z sieci. 
Oczywiście im dane gospodar-
stwo domowe ma większe za-
potrzebowanie na energię elek-
tryczną, tym większe oszczęd-
ności zapewnia fotowolta-
ika. Ale wystarczy, że rachun-
ki przekraczają 150 zł za okres 
dwóch miesięcy, a już opłaca 
się założyć taką instalację. 
Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
nie warto oszczędzać, próbując 
kupić oddzielnie poszczególne 
elementy instalacji samodziel-
nie (dostawca dostaje rabaty za 
hurtowe ilości) czy wykonując 
coś na własną rękę (do kupna 
sprzętu wraz z usługą monta-
żu dolicza się 8-proc. VAT, pod-

czas gdy same urządzenia opo-
datkowane są stawką 23 proc.). 
Nie każdy też weźmie odpowie-
dzialność za konstrukcję, któ-
rej nie realizował kompleksowo. 
Warto zatem zwrócić się do fir-
my, która specjalizuje się w za-
kładaniu takich instalacji - firmy 
Starbud ze Starogardu Gdań-
skiego. W pierwszej kolejności 
zostanie wykonany bezpłatny 
audyt i sprawdzona efektyw-
ność ekonomiczna oraz możli-
wości techniczne, a także do-
brana dogodna forma finanso-
wania. Pracownicy firmy pokie-
rują też całym procesem przy-
łączenia instalacji do sieci.
Co ważne, od tego roku cały 
koszt instalacji można odliczyć 
od dochodu składając 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/

Prąd drożeje?
Ale nie dla Ciebie!

Planowane już w przyszłym roku podwyżki energii 
elektrycznej dotkną dosłownie każdego. Analitycy 
twierdzą, że za prąd będziemy płacić o ok. 30 do nawet 50 
proc. więcej! Ale jest na to rada – fotowoltaika. 

REKLAMA U/2019/RL

Starbud
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański

Tel. 660-414-486,
516-574-271,
513-843-198
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W Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospo-
darczej przy Burmistrzu Skarszew powołanej na II kadencję. 

Nowym przewodniczącym Rady 
wybrany został jednogłośnie 
Jerzy Suchomski – poprzed-
nio był nim Zenon Sobiecki, któ-
remu burmistrz Skarszew Ja-
cek Pauli podziękował serdecz-
nie za sprawne kierowanie Radą 
w pierwszej jej kadencji. Wice-
przewodniczącym został wy-
brany jednogłośnie Maciej Mo-
stowy. W trakcie spotkania bur-
mistrz przedstawił m.in. bieżą-
ce sprawy dotyczące realiza-
cji budżetu Skarszew na 2019 
r. wraz z informacją o inwesty-
cjach gminnych. Ponadto od-

była się prezentacja oferty dla 
skarszewskich przedsiębiorców 
przez przedstawiciela Pomor-
skiego Brokera Eksportowego 
(informacje na ten temat są do-
stępne na stronie skarszewy.pl).
Przypomnijmy, że na mocy Za-
rządzenia burmistrza Skarszew 
Jacka Pauli z marca br. w składzie 
9-osobowej Rady Gospodarczej 
są:  Bogdan Bonk – przedstawi-
ciel Starogardzkiego Klub Biz-
nesu – Związku Pracodawców; 
Zdzisław Kulpan – przedstawi-
ciel Starogardzkiego Klub Biz-
nesu – Związku Pracodawców,  

Mariusz Nierzwicki – przedstawi-
ciel Starogardzkiego Klub Bizne-
su – Związku Pracodawców; Ka-
zimierz Dawicki – przedstawiciel 
Skarszewskiego Klubu Biznesu;  
Maciej Mostowy – przedstawi-
ciel Skarszewskiego Klub Biz-
nesu; Jerzy Suchomski – przed-
stawiciel Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Starogardzie Gdańskim; 
Zenon Sobiecki – przedstawi-
ciel burmistrza Skarszew; Mar-
cin Byczkowski – przedstawiciel 
burmistrza Skarszew; Zbigniew 
Ciecholewski – przedstawiciel 
burmistrza Skarszew.

druga kadencja rady 
gospodarczej przy burMistrzu

Pozytywnie zweryfikowane zostało 
zgłoszenie dokonane przez Urząd Miejski 
w Skarszewach w konkursie Podwórko 
Talentów NIVEA. 

 Skarszewy z szansą na 
Podwórko Talentów NIVEA 

Chodzi o teren obecnego placu 
zabaw przy ul. Dębowej na os. 
Kleszczewskim, gdzie miałoby 
powstać takie podwórko. Zwy-
cięstwo w konkursie jest uzależ-
nione od ilości głosów oddanych 
przez internautów na daną loka-
lizację! Każde Podwórko, o ryn-
kowej wartości 250 000 zł, dzię-
ki nowoczesnemu sprzętowi ak-
tywnie kształtuje sprawność, 
wiedzę i wyobraźnię dzieci.
W ścieżce podstawowej konkur-
su jest do wygrania 15 podwó-
rek, po 5 w każdej kategorii, któ-
re różnią się liczbą mieszkańców 
- skarszewska lokalizacja bie-
rze udział w kategorii miejsco-
wości poniżej 20 tys. mieszkań-
ców. Zgodnie z Regulaminem 
Konkursu, do dnia 22 kwietnia 
2019 r. organizator opubliku-
je na stronie internetowej www.
podworko.nivea.pl listę lokaliza-

cji biorących udział w Konkursie 
wraz z Opisem. Od 22 kwietnia 
2019 r. do dnia 20 czerwca 2019 
r. do godziny 23:59 odbędzie się 
głosowanie internautów, za po-
średnictwem strony interne-
towej www.podworko.nivea.pl 
oraz aplikacji internetowej na 
urządzenia mobilne, na wskaza-
ne lokalizacje w celu wyłonienia 
15 Zwycięzców.
NIVEA już po raz 5. buduje wy-
jątkowe Podwórka w całej Pol-
sce. Celem akcji jest stworzenie 
miejsc, pomagających najmłod-
szym odkrywać ich pasje, zain-
teresowania oraz rozwijać drze-
miące w nich talenty. Marka Ni-
vea angażuje do zabawy nie tyl-
ko dzieci i rodziców, ale również 
szkoły, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, zachęcając do 
spędzania wspólnie czasu na 
świeżym powietrzu.

Już niedługo czekają nas wielkie sportowe emocje w Skarszewskim 
Centrum Sportu!

W sobotę 27 kwietnia odbę-
dą się Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski WBBF WFF 
w kulturystyce i fitness 
(12:00 - 20:00) . Imprezie to-
warzyszyć będzie wiele do-
datkowych atrakcji - wstęp 
jest wolny! Specjalną kon-

kurencją będzie rywalizacja 
mężczyzn o puchar preze-
sa Telewizji Polskiej! Z kolei 
w niedzielę 28 kwietnia swo-
je umiejętności pokażą dzieci 
podczas Międzynarodowych 
Mistrzostwa Polski WBBF 
WFF Fit Kids, w godz. 12:00- 

18:00. Skarszewska impreza 
relacjonowana będzie przez 
TVP, która objęła medialny 
patronat nad mistrzostwami; 
patronat główny objął bur-
mistrz Skarszew Jacek Pau-
li. Organizatorem wydarzenia 
jest WBB WFF Polska. 

MistrzoWskie eMocje W scs! 
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Grand Prix Turnieju 
dla KGW Grabowo

Salę gimnastyczną w PSP Jabłowie wypełniła radość, sztuka i humor  za sprawą XV Powiatowego Turnieju  
Kół Gospodyń Wiejskich, Które z Kół w tym roku okazało się najlepsze?

Organizatorami wydarze-
nia byli: Starostwo Powiato-
we w Starogardzie Gdańskim, 
Stowarzyszenie Kobiety Kwia-

ty Kociewia i Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Jana Brze-
chwy w Jabłowie. Turniej otwo-
rzył starosta starogardzki Ka-

zimierz Chyła w towarzystwie 
prezes Stowarzyszenia Kwiaty 
Kociewia Aliny Jeleń.
Osiem kół rywalizowało, ba-

wiło się i prezentowało swój 
wszechstronny talent w pięciu 
konkurencjach.
- Koła Gospodyń Wiejskich są 
głównym nośnikiem krzewie-
nia kultury kociewskiej – pod-
kreśla starosta Kazimierz Chy-
ła. – Świadczą o tym chociaż-
by wyniki naszych KGW na tur-
nieju wojewódzkim, gdzie pa-
nie zawsze zajmują miejsca 
w czołówce. Za każdym razem 
na turnieju powiatowym jest 
bardzo wysoki poziom, a panie 
mają niesamowite pomysły.
Prężnie działające Koła są nie-
zwykle istotne dla swoich lokal-
nych społeczności.
- Na terenie naszego powia-
tu mamy około 70 działających 
Kół – zauważa Wioleta Strzem-
kowska- Konkolewska, członek 
Zarządu Powiatu Starogardzkie-
go. – Te Koła pokazują, że kobiety 
nie tylko mogą, ale chcą działać. 

Te działania nie są typowym re-
gionalizmem, ale postrzeganiem 
szeroko pojętych potrzeb spo-
łecznych. Koła Gospodyń Wiej-
skich mogą zajmować się akty-
wizacją mieszkańców.  
- Kobiety mają tę energię w so-
bie, a stowarzyszenie im tyl-
ko lekko pomaga i jest taką lo-
komotywą – zauważa Alina Je-
leń, prezes KKK. Są  Koła, gdzie 
nie brakuje świetnych kucharek, 
inne Koła lepiej sprawdzają się 
w prezentowaniu scenek kaba-
retowych, a jeszcze inne w wo-
kalu. Nasz turniej to świetna 
szansa, aby sprawdzić się i tak 
naprawdę kobiety są w stanie 
sprostać każdej konkurencji.
Jury w składzie: Bernadetta Za-
worska ( BS Starogard, Beata 
Odziemkowska „Wieści z Ko-
ciewia”), Grażyna Klasa (Sta-
rostwo Powiatowe), Maria Pie-
chowska (Stowarzyszenia Ko-

biety Kwiaty Kociewia) i Sylwia 
Chyła-Sandak (PODR) po dłu-
gich obradach podało werdykt.
Najlepsze śledzie marynowane 
przygotowały panie z KGW Su-
min, Tablicę „My, Polacy 1918-
2018” o największym kunsz-
cie artystycznym przygotowa-
ło KGW Koteże; najpiękniej „otu-
lona kwiatami” była modelka 
z KGW Lalkowy, a najlepszy ka-
baret z KGW Barłożno. Panie z Li-
pinek Szlacheckich zachwyciły 
wykonaniem piosenki o mamie. 
Specjalne wyróżnienia trafiły do 
KGW Rokocin i KGW Szlachta.
Grand Prix XV Turnieju zdobyły 
Grabowianki, za które trzymamy 
kciuki na wojewódzkim turnie-
ju w Żukowie. Wszystkie uczest-
niczki otrzymały pamiątkowe 
kociewskie fartuszki, nagrody 
rzeczowe i finansowe oraz kwia-
ty od organizatorów i włodarzy 
poszczególnych gmin. 

OGłOSZENIE 16/2019/ZM
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Targi w swojej ofercie są skierowane dla młodzieży, która stoi przed wyborem szkoły średniej i za-
chęcają do skorzystania z możliwości kształcenia w szkołach zawodowych: zasadniczych i tech-
nikum. Celem targów jest przekonanie młodych ludzi do świadomego wyboru dalszego kształce-
nia wraz z wszystkimi korzyściami związanymi z zawodowym ukierunkowaniem – w krótkim cza-
sie konkretny fach w ręku, a w dalszej perspektywie nieograniczona możliwość dalszych studiów, 
co powiązane być może z jednoczesną szansą pracy zarobkowej.

Swoją ofertę przedstawiła oczywiście również firma STEICO prezentując ofertę edukacyjną 
wraz z uczniami klasy patronackiej z działającego wspólnie z firmą Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Czarnej Wodzie.

Wybieram przyszłość zawodową
Dzień 21 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych jest już 
tradycyjnie zarezerwowany na Powiatowe Targi Edukacyjne 
połączone z Targami Pracodawców, w tym roku pod nazwą 
„Wybieram przyszłość zawodową”.

Wielkanocne pisanki
STEICO obdarowało jedynymi w swoim rodzaju jajkami z drewna 
klejonego warstwowo LVL Publiczne Przedszkole w Czarnej Wodzie.

Dzieciaki przejęte zadaniem ozdabiały jajka najładniej jak potrafiły. Wszystkie jajka wielkanocne zostały 
pięknie i niepowtarzalnie przez nie ozdobione. Na pewno będą główną dekoracją na wielkanocnych stołach! 
Przekazane zaś przez firmę STEICO budki lęgowe czekają już na swoich nowych ptasich mieszkańców.
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Miał W doMu narkotyki, był poszukiWany 
i odpoWie za przyWłaszczenie

- Jest to dla nas bardzo waż-
na chwila, bowiem jest to naj-
większy przetarg w historii po-
wiatu – podkreśla starosta Ka-
zimierz Chyła. – Tak naprawdę 

ta inwestycja jest dla każde-
go z nas, niezależnie od wie-
ku, gdyż w ramach tego zada-
nia dbamy o bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców po-

wiatu starogardzkiego. Szpital 
zmierza w stronę XXI wieku, na 
co składa się kilka inwestycji, 
a budowa bloku operacyjnego 
jest najważniejszą z nich. Bar-

dzo cieszymy się, że zadanie to 
będzie realizowała firma Har-
tuna, która jest sprawdzonym 
i solidnym wykonawcą, a do 
tego lokalną firmą. Wygrała 
ona w niełatwej konkurencji.
- Nad tym projektem pracowa-
liśmy już w poprzedniej kaden-
cji, zakończymy ją w obecnej, 
ale warto podkreślić, że po-
trzeba było bardzo dużo de-
terminacji i dobrze zrozumia-
nej konsekwencji, za co dziś 
wszystkim dziękuję – mówi wi-
cestarosta Patryk Gabriel.
W ramach tego zadania, 
oprócz bloku, powstanie rów-
nież centralna sterylizatornia, 
dojdzie do rozbiórki istnieją-
cego budynku tlenowni, po-
wstanie nowa tlenownia, a tak-
że przebudowane zostaną dro-
gi, chodniki, zatoki dla kare-
tek i miejsca postojowe. Nowo 
projektowany budynek będzie 
dwukondygnacyjny. Na parte-
rze znajdować się będzie cen-
tralna sterylizatornia, dezyn-
fekcja szpitalna wraz z po-
mieszczeniami technicznymi. 
Na pierwszym piętrze powsta-
nie blok operacyjny wraz z czę-
ścią administracyjno-socjalną 
bloku oraz salami poznieczule-

niowymi. Blok stanowić będzie 
zamkniętą jednostkę, obejmu-
jącą 3 sale operacyjne, w tym 
przeznaczoną do operacji or-
topedycznych z własnym ma-
gazynem implantów. Pozosta-
łe sale zamiennie wykorzysty-
wane będą w specjalnościach: 
chirurgicznej, ginekologicznej, 
okulistycznej, kardiologicz-
nej oraz neurologicznej. W ra-
mach inwestycji zakupione zo-
staną m.in. trzy stoły operacyj-
ne za prawie 830 tys. zł, trzy 
lampy operacyjne warte blisko 
460 tys. zł oraz kolumny chi-
rurgiczne za ponad 210 tys. zł. 
Nadbudówka to z kolei wen-
tylatornia dla potrzeb obsługi 
bloku. Wykonawcą zadania za 
niespełna 30 mln zł jest firma 
Hartuna ze Skarszew.
- Jest to spore wyzwanie, cho-
ciaż nie jest to najwyższy kon-
trakt, jaki realizowaliśmy do tej 
pory, jednak tym razem budu-
jemy na swoim terenie, więc dla 
siebie – nie kryje Wiesław Har-
tuna, prezes firmy Hartuna.
Inwestycja jest wręcz niezbęd-
na dla działalności starogardz-
kiego szpitala.
- Na tym projekcie najwięcej 
zyskają mieszkańcy naszego 

powiatu, którzy stanowią 85 
procent wszystkich pacjentów, 
ale ze szpitala korzystają też 
mieszkańcy czterech ościen-
nych powiatów - zauważa Be-
ata Gradowska, naczelnik Wy-
działu Polityki Gospodarczej 
i Funduszy Europejskich Sta-
rostwa Powiatowego.
- Sam projekt dotyczy budowy 
bloku operacyjnego, który jest 
niezwykle ważny, bowiem nasz 
szpital posiada oddziały zabie-
gowe i tym samym musi posia-
dać blok z centralną steryliza-
tornią, które są ze sobą sko-
munikowane – przyznaje Ma-
ciej Manikowski, dyrektor ds. 
ekonomicznych Kociewskiego 
Centrum Zdrowia.
Przypomnijmy, że budowa 
bloku operacyjnego jest re-
alizowana w ramach projek-
tu pn. „Rozbudowa, przebu-
dowa i doposażenie Kociew-
skiego Centrum Zdrowia sp. 
z o.o. w Starogardzie Gdań-
skim oraz podniesienie kwali-
fikacji kadry medycznej celem 
zwiększenia dostępności spe-
cjalistycznych usług zdrowot-
nych w zakresie chorób cywi-
lizacyjnych”.

MW

Zaczynamy budowę 
bloku operacyjnego 

Do kwietnia 2021 roku budynek główny szpitala zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, gdzie znajdować się będzie blok operacyjny.
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Kryminalni zatrzymali 28-letniego mężczyznę, u którego w mieszkaniu znaleźli narkotyki. Funkcjo-
nariusze dodatkowo ustalili, że zatrzymany, mężczyzna ma związek z przywłaszczeniem konsoli do 
gier. Po przedstawieniu zarzutów przez śledczych dotyczących przywłaszczenia mienia oraz posia-
dania narkotyków, 28-latek trafił do aresztu, gdyż był poszukiwany do odbycia kary.

Policjanci z wydziału kryminal-
nego tczewskiej komendy mie-
li ustalenia, że 28-letni miesz-
kaniec powiatu tczewskiego ma 
w mieszkaniu narkotyki. Pod-
czas przeszukaniu mieszkania 
funkcjonariusze znaleźli i zabez-
pieczyli susz roślinny. Badanie 
narkotestem wykazało, że jest 
to marihuana. Mundurowi pod-
czas sprawdzania mężczyzny 
w policyjnych systemach oka-
zało się, że był poszukiwany do 
odbycia kary za przestępstwo 
uchylania się od alimentów.
Mieszkaniec powiatu tczew-
skiego został doprowadzony 
do policyjnego aresztu. Do-
datkowo stróże prawa ustali-

li, że zatrzymany mężczyzna 
ma związek z przestępstwem 
przywłaszczenia mienia. Jak 
ustalili funkcjonariusze spraw-
ca na początku stycznia br. 
przywłaszczył konsolę do gier 
wartą ponad 2 tys. złotych.
W piątek śledczy przedstawili za-
trzymanemu 28-latkowi zarzuty 
dotyczące przywłaszczenia mie-
nia oraz posiadania narkotyków. 
Za te przestępstwa grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności. Po-
licjanci po przesłuchaniu męż-
czyzny przekonwojowali go do 
aresztu śledczego, gdzie odby-
wa karę pozbawienia wolności za 
popełnione wcześniejsze prze-
stępstwo.
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REKLAMA 65/2019/RL

26 marca 2019 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Bytoni k. Zblewa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie 
kapituły przyznającej honorowe tytuły: Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia. 

Czekamy na nowych... 
Ambasadorów Kociewia

Pomysłodawca Ambasadora Ko-
ciewia, gospodarz miejsca i pre-
zes zblewskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
Tomasz Damaszk zaproponował 

nową kategorię, którą będą ho-
norowani biznesmeni kociewscy.
Przypomnimy, że pomysł przy-
znawania wyróżnień propa-
gatorom Kociewia pojawił się  

w ubiegłym roku w trakcie 
przygotowań do pierwszego 
zjazdu Kociewiaków, czyli Pla-
chandrów Kociewskich, które  
odbyły się 25 sierpnia 2018 r. 
w Piasecznie. Kapituła przyzna-
ła wtedy tytuł Ambasadora Ko-
ciewia Wojciechowi Cejrowskie-
mu i zespołowi folklorystyczne-
mu z Pelplina „Modraki”.
Dla młodych twórców  prze-
znaczone są Perełki Kociewia. 
W 2018 r. otrzymali je pocho-
dząca ze Smętowa pracowni-
ca Muzeum Ziemi Kociewskiej 
Izabela Czogała oraz pocho-
dzący ze Zblewa organista ar-
chikatedry  w Gdańsku-Oliwie 
Patryk Podwojski. 
Również w tym roku kapitu-
ła ogłasza nabór wniosków 
o nadanie ww. wymienionych 
tytułów. Ambasadorami Kocie-
wia mogą zostać osoby repre-
zentująca różne sfery życia spo-

łecznego: kultury, edukacji, na-
uki, polityki, sportu, działalno-
ści społecznej i   charytatywnej 
(wyróżnienie w kategorii indy-
widualnej) oraz instytucje, sto-
warzyszenia, fundacje, placówki 
kulturalne i oświatowe, zespoły 
artystyczne, grupy nieformalne 
(wyróżnienie w kategorii zbioro-
wej). Podstawowym warunkiem 
otrzymania tytułu jest szeroko 
pojęta działalność na rzecz Ko-
ciewia oraz szeroko pojęta pro-
mocja tego regionu.
Ambasadorem Kociewia w ka-
tegorii biznesu  może zostać 
przedsiębiorstwo, które wy-
kazuje związek z Kociewiem, 
a ponadto przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego i eko-
nomicznego regionu, pozy-
tywnie wpływa na lokalny ry-
nek zatrudnienia, wspiera - po-
przez patronat lub sponsoring 
- wydarzenia na Kociewiu. 

Perełką Kociewia może być uho-
norowana osoba młoda (do 35 
roku życia) o szczególnym do-
robku w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego (kultura, sztu-
ka, sport, przedsiębiorczość, na-
uka, inna działalność) na rzecz 
Kociewia. Pomysłodawcą wy-
różnień dla młodych kociewia-
ków jest Gertruda Stanowska – 
regionalistka z Bytoni. 
Prawo zgłaszania kandydatur 
mają osoby fizyczne i prawne 
z terenu Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wnioski można pobrać ze 
strony internetowej www.wal-
neplachandry.pl  Składać zaś 
należy w terminie do 31 maja 
2019 r. na adres: Kasztelania 
Bytońska, Bytonia, ul. Kaszte-
lańska 3, 83-210 Zblewo (z do-
piskiem: Ambasador Kociewia 
lub Perełka Kociewia), O nada-
niu tytułu zainteresowani zo-
staną powiadomieni najpóźniej 

miesiąc przez 2. Plachandrami 
Kociewskimi, które odbędą się  
w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. 
w Wirtach. 
Warto promować, honorować, 
wyróżniać i nagradzać tych, 
którzy podkreślają swoją tożsa-
mość, zaznaczają swoje pocho-
dzenie, przyznają się do swoich 
korzeni. To w świecie współcze-
snym niezwykle ważne i cenne. 
„Małe ojczyzny uczą żyć w oj-
czyźnie wielkiej, w wielkiej oj-
czyźnie ludzi” - pisał niekwe-
stionowany ambasador (i admi-
rator) Kociewia, całego Pomorza  
i małego Pelplina - ks. Janusz 
St. Pasierb. Znajdźmy więc tych, 
którzy działając na rzecz małej 
ojczyzny, budują wspólnotę na-
rodową, europejską, ogólnoludz-
ką. Potrafią łączyć to, co bliskie  
z tym, do odległe. To, co lokalne 
z tym, co uniwersalne. 

Bogdan Wiśniewski
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Starogardzkie rodziny, w któ-
rych pojawiają się problemy ży-
cia codziennego, mogą liczyć na 
kompleksowe wsparcie. W Sta-
rogardzie Gdańskim otwarto 
Społeczne Centrum Wsparcia 
Rodzin. Projekt skierowany jest 
do mieszkańców obszaru rewi-
talizowanego.
SCWR rozpoczęło działalność 
w dawnym budynku szkoły nr 
5 przy ul. Kościuszki 65. Budy-
nek został całkowicie zmoder-
nizowany i przystosowany do 
pełnienia funkcji społecznych. 
Specjaliści, pedagodzy, psy-
cholodzy i nauczyciele, zatrud-
nieni w Centrum, już od począt-
ku tego miesiąca wspierają oso-
by z trudnościami życiowymi.
Grupę docelową stanowi 150 
osób, w tym dzieci, młodzież 
oraz dorośli zagrożeni ubó-
stwem i wykluczeniem społecz-
nym. Projekt realizowany bę-
dzie przez najbliższych kilka lat, 
do 31 marca 2022 roku. Każde-
go roku z doradztwa, wsparcia 
i pomocy skorzysta 50 osób.
W minioną sobotę, 13 kwietnia, 
Ryszard Świlski, wicemarsza-
łek województwa pomorskiego, 
Janusz Stankowiak, prezydent 
miasta oraz dzieci uczęszcza-
jące do świetlicy SCWR prze-
cięli symboliczną wstęgę.
– Społeczne Centrum Wspar-

cia Rodziny jest tylko jednym 
z elementów projektu rewita-
lizacji miasta – wyjaśnia pre-
zydent Janusz Stankowiak. - 
Dawniej była tu szkoła. Dzi-
siaj ten odnowiony i zmoderni-
zowany budynek nie tylko od-
zyskał swój blask, ale i przyjął 
nową rolę. Nie byłoby to możli-
we, gdyby nie ogromne wspar-
cie Urzędu Marszałkowskiego, 
dlatego na ręce pana marszał-
ka składam nasze wielkie po-
dziękowania. Mam nadzieję, że 
wspólnie dalej będziemy rewi-
talizować nasze miasto. Dzięku-
ję też wszystkim moim współ-
pracownikom, którzy przygo-
towali projekt i zadbali o jego 
należyte wykonanie. Dziękuję 
też wszystkim partnerom, któ-
rzy będą go teraz realizować 
w praktyce. Myślę, że wszyscy 
możemy być dumni z tego, co 
tu widzimy, a dowodem na to 
jest radość naszych dzieci. 
Wicemarszałek Ryszard Świl-
ski także podziękował wła-
dzom miasta i koordynatorom 
projektu.
– Niezmiernie cieszy mnie to, 
co tutaj zrobiliście. Rzadko 
okazuję emocje, ale patrząc 
na ten obiekt i na radość tych 
dzieci, nie da się ich ukryć – 
podkreślił Ryszard Świlski. - 
Należy się wam szacunek, zro-

biliście wielką rzecz dla naj-
młodszych, którzy potrzebują 
pomocy. Tak naprawdę to jest 
sens naszego życia – pomagać 
drugiemu człowiekowi. Szukaj-
cie takich ludzi, pomagajcie im, 
wyciągajcie ich z miejsc, które 
zakłócają ich rozwój, aby mogli 
żyć obok nas i się uśmiechać.
Podopieczni Centrum zaprosili 
wszystkich przybyłych do środ-
ka i oprowadzili gości po pracow-
niach, w których organizowane 
są zajęcia. Sposób zagospoda-
rowania dawnej szkoły i informa-
cja o bogatym wachlarzu różnych 
form wsparcia, od specjalistycz-
nego poradnictwa, mediacji i te-
rapii dla rodzin, poprzez różnego 
rodzaju warsztaty, zrobiły na go-
ściach wrażenie.
Marszałek i prezydent zoba-
czyli pracownię techniczną, ar-
tystyczną i kulinarną. Dzieci 
opowiadały im o tym, co robią 
i jakie mają zajęcia. 
– Chcemy, aby to miejsce tętniło 
życiem – podsumowała Sylwia 
Ossowska, Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta ds. Organizacji Po-
zarządowych Dzieci i Młodzie-
ży. – Warsztaty, które tu pro-
wadzimy mają pomóc młodym 
ludziom o utrudnionym starcie 
społecznym czy niskich wyni-
kach w nauce nabyć umiejętno-
ści właściwego odreagowania 

napięć emocjonalnych. Zależy 
nam, aby czuli się tu bezpiecznie 
i nam ufali. Będziemy podnosić 
ich samoocenę i uczyć dostrze-
gania potrzeb własnych, potrzeb 
drugiego człowieka i komunika-
cji, aby potrafili w przyszłości 
pełnić określone role społeczne.

Zajęcia w świetlicy socjotera-
peutycznej odbywają się od po-
niedziałku do piątku przez 4-5 
godzin dziennie po południu 
i wieczorem oraz w soboty.
Projekt uzyskał wsparcie fi-
nansowe w ramach Europej-
skiego Funduszu Społeczne-

go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 2014 
– 2020, Osi priorytetowej 6, 
Działania 6.2 Usługi społecz-
ne, Poddziałania 6.2.2   Rozwój 
usług społecznych w kwocie 
niemal 2,82 mln zł.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodzin w Starogardzie Gdańskim zostało uroczyście 
otwarte. Instytucja powstała dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 

Rodziny znajdą 
tu wsparcie
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3 kwietnia o godz. 10:00 odbyło się spotkanie Starogardzkiego Klubu Biznesu i Związku 
Pracodawców z nową Panią dyrektor, Barbarą Stanuch.

przyjechał „zając”

starogardzka droga krzyżoWa

Mimo chłodu (ok. 6º C) sporo osób 
przyszło 13 kwietnia, na pięknie odnowiony 
starogardzki dworzec PKP, przywitać 
zabytkowy pociąg „Zając”. 

Wyprawy pociągiem ciągniętym przez zabytkowy parowóz 
z wolsztyńskiej parowozowni w czasie kwietniowego tygodnia 
na Kaszubach i Pomorzu Organizatorem zorganizowała Tury-
styka Kolejowa TurKol.pl 
Pociąg relacji Gdańsk Główny - Starogard Gd. - Czersk - Bąk – 
Kościerzyna wjechał z opóźnieniem na peron 1 o godzinie 18.26 
i odjechał o 18.51. Dostarczył nam wszystkim wiele radości. 

Janusz Rokiciński

Do udziału w Nabożeństwie 
ks dr Eugeniusz Stencel pro-
boszcz Parafii Św. Mateusza 
zaprosił wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta: dzieci, 
młodzież, dorosłych i władze. 
Nabożeństwo rozpoczęło się 
o godz. 19.00 przy Krzyżu mi-
syjnym a zakończyło przy po-
mniku Świętego Jana Pawła II. 
Uczestnicy (ok 200 osób) 
przybyli na Drogę Krzyżową 
z lampionami. 

Janusz Rokiciński

Jak co roku w piątek 
(12 kwietnia), na 
starogardzkim Rynku, 
odbyła się Droga 
Krzyżowa. 

areszt 
dla 36–latka
Tczewscy policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku mężczyznę, który kradł na terenie 
jednego ze sklepów. Sprawca na terenie jed-
nego ze sklepów w Tczewie od połowy marca 
br. ukradł towar warty prawie 5 tys. złotych.

Według policyjnych ustaleń wynika, że zatrzymany 36-latek 
utrzymywał się z tego procederu. Prokurator przedstawił za-
trzymanemu mężczyźnie zarzut dotyczący kradzieży, za co sąd 
na wniosek śledczych zastosował trzymiesięczny areszt.
3 kwietnia br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tcze-
wie otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży, do których do-
chodziło od połowy marca na terenie jednego ze sklepów. 
Według ustaleń mundurowych wynikało, że ten sam sprawca 
wchodząc na teren placówki handlowej kradł gry na konsolę 
oraz akcesoria do konsoli. W wyniku tych kradzieży powstały 
straty na łączną kwotę prawie 5 tys. złotych.
Podczas przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie przez 
policjanta z wydziału dochodzeniowo-śledczego po raz kolejny 
na teren sklepu wszedł ten sam sprawca kradzieży, który pró-
bował znowu ukraść 2 gry. Tym razem w wyniku natychmiasto-
wej interwencji obecnego na miejscu funkcjonariusza sprawca 
kradzieży został zatrzymany na gorącym uczynku. Wezwani na 
miejsce policjanci z prewencji zatrzymali 36-letniego gdańsz-
czanina, którego przewieźli do policyjnego aresztu.
Śledczy ustalili, że zatrzymany mężczyzna najpierw kradł 
przedmioty, a następnie sprzedawał skradziony towar 
i utrzymywał się z tego procederu. 
W piątek prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie 
zarzut dotyczący kradzieży, za co sąd zastosował wobec nie-
go trzymiesięczny areszt. Za to przestępstwo w przypadku 
gdy sprawca uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło 
dochodu grozi kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Spotkanie 
SKB-ZP z nową 
Panią dyrektor

Z klubem biznesu związana je-
stem od prawie 10 lat. I od pra-
wie 10 lat jestem członkiem za-
rządu. Byłam prezesem byłego 
STAR –PECU Starogard, później 
on się przekształcił w nazwę 
Grupa GPEC. Równocześnie by-
łam prezesem zakładu energe-
tyki cieplnej w Tczewie przez 15 

lat. Jestem mieszkanką Pelplina 
od 44 lat. Zawodowo od 25 lat 
związana byłam z energetyką 
cieplną. Przeszłam na emerytu-
rę, chcę dalej działać w tym biz-
nesie, być miedzy przedsiębior-
cami, wspierać, jako dyrektor 
koordynować działania zarzą-
du i prezesa klubu. Problemami 

i zagadnieniami którymi zajmu-
ję się klub są mi znane. Myślę że 
będziemy dalej współpracować 
dla dobra przede wszystkim ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
bo myślę ,że te wymagają przede 
wszystkim wsparcia i kontaktu. 
– Barbara Stanuch.
Podczas spotkania rozmawia-

no o ustawie metropolitalnej dla 
naszego miasta. Klub planuje 
zaprosić Panią Dulkiewicz, pre-
zydenta Gdańska, naszych pre-
zydentów, wójtów gmin do roz-
mowy oraz symulacji – za i prze-
ciw. Ten temat jest na cito– pod-
kreślili członkowie SKB.
Przedsiębiorcy również poru-
szyli temat dotyczący sytuacji 
młodego pokolenia, o ich wybo-
rze drogi zawodowej. Na dzień 
dzisiejszy, prawie każdy mło-
dy decyduję się na naukę w Li-
ceum Ogólnokształcącym. Mało 
chętnych wybiera „zawodów-
kę’’ czy Technikum. Doradztwo 
zawodowe które gości w szko-
łach podstawowych, nie potrafi 
najwidoczniej pomóc uczniom 
w wyborze zawodu. Członko-
wie SKB podkreślali, że po to 
technikum czy liceum, eduka-
cję można kontynuować na stu-
diach. Następną ważną sprawą 
jest, wybór kierunków studiów 
popularnych lub niszowych nie 
gwarantujących pracę w tym 
zawodzie. Wynikiem tych wy-
borów rośnie bezrobocie w na-
szym powiecie mimo braku fa-
chowców na rynku pracy.
* Dyżury i konsultacje mają 
miejsce w Starogardzie, przy 
ul. Kościuszki 27 w Centrum 
Biznesu Szwarc *
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAM

SPRZeDAM 2 działki budowlane, Kębło-
wo Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod 
lasem 1033 m2, cena 39 000-49 000, tel. 
602 306 210

DZIAłKA budowlana na sprzedaż Orle/
Wejherowo, 800 m2, nieuzbrojona, pełne 
uzbrojenie w drodze, obowiązuje MPZP, 
cena 98 400 zł, tel. 500 101 202

DoM w Kamieniu 4 200 00 PLN,
tel. 794 710 073

WYNAJMĘ

oDNAJMĘ garaż z działką o pow. 616 
m2, 12 marca, Reda, 602 306 210 

PoSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZeDAM

SKoDA 105l, 38 lat i Gas (BRC), cytryna, 
cena: 1888zł, Tczew, 574 797 077

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

EDUKACJA

LeKCJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, 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: 
Janusz Rokiciński
j.rokicinski@expressy.pl

Michał Wiśniewski
m.wisniewski@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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Sex-Sex-Sex to lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

RÓŻNE

SPRZeDAM krata kuta, na drzwi, 190, 85, 
tel. 570 009 915

SPRZeDAM meble pokojowe, tel. 570 
009 915

ZłoTA RĄCZKA, regulacja okien pcw, 
malowanie, panele, krany, armatura, na-
prawy, itd., Rumia, tel. 518 204 992

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

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

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

SPRZeDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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Sporty walki
Medale bokserów i kickbokserów na Mistrzostwach Polski

Srebrna Martyna
Martyna Alfut (kat. 
81+) KS Ring Kocie-
wie zdobyła srebro na 
Mistrzostwach Polski 
Juniorek

To wielki sukces naszej 
młodej zawodniczki. 
Martyna (KS Ring Ko-
ciewie) i jej rywalka - 
zdobywczyni złotego 
medalu Wiktoria Dą-
browska (Boxing Team 
Chojnice), były jedy-
nymi reprezentant-
kami naszego okręgu 
POZB w finałach MPJ 
w Grudziądzu. 

Czy któryś z tych zawodni-
ków może okazać się Jokerem 
w tali Asów?  
- Skromny Kacper Meyna,  re-
prezentant lokalnej publicz-
ności, mocno zaznaczył swoją 
obecność na amatorskich rin-
gach zdobywając tytuł Młodzie-
żowego Mistrza Polski. Teraz 

w drodze do zawodowego kon-
traktu wspiera go utytułowa-
ny zawodowy pięściarz Marcin 
Rekowski – mówi promotor Gali 
Krystian Kazyszka.
Krystian Arndt, wychowanek 
Gruchała Boxing Team Chojnice 
coraz mocniej zaznacza swoją 
obecność w polskim boksie. 

- Pięściarze trenera Gruchały 
dominują na turniejach amator-
skich a najmłodszy polski pię-
ściarz zawodowy, Kewin Grucha-
ła jest niepokonany - dodaje. 
Bądźcie z nami 10 Maja w Ko-
ścierzynie i zarezerwujcie bi-
lety już teraz na portalu Even-
tim: http://bit.ly/RBNBilety

Rafał Nguyen
obronił tytuł 
Na rozegranych w. ob week-
end w Swarzędzu Mistrzo-
stwach Polski w formule Full 
Contact Rafał Nguyen obronił 
tytuł Mistrza Polski.

Starogardzianin zostałem tak-
że wybrany najlepszym zawod-
nikiem wśród seniorów walczą-
cych na tej prestiżowej imprezie. 
- To ogromny zaszczyt oraz doce-
nienie mojego codziennego trudu 
– powiedział nam po zawodach 
zawodni KS Beniaminek 03 Pro-
be Starogard Gdański sekcja 
kick-boxingu.
Pozostali nasi reprezentacji 
wypali dobrze. 
- Ania Knobel po przegranym 
nieznacznie finale ma wicemi-
strzostwo Polski, podobnie Ad-
rian Sulewski po wygranym pół-
finale i ciężkim, zaciętym finale. 

Walkę o złoto nieznacznie prze-
grała też Julia Zając po wygra-
nych wcześniej dwóch dobrych 

pojedynkach. Paweł Dąbrowski 
po zaciętym półfinale ma brąz – 
dodaje trener Tomek Janowicz.

Znamy pierwsze zestawienie Turnieju o 100 000 zł gali 10 Maja - Rocky Boxing 
Night Kościerzyna. Wśród patronów medialnym zawodów jest GST 24!

Maj. turniej o 100 000 zł 
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Świetnie spotkanie rozpoczął 
Damian Kulig - to on zdobył 
osiem pierwszych punktów dla 
torunian. Jednak po trafieniach 
Tre Busseya i Daniela Gołębiow-
skiego to Polpharma prowadzi-
ła 12:8. Spotkanie cały czas było 
wyrównane, a kolejne akcje Bus-
seya i Thomasa Davisa sprawi-
ły, że to gospodarze po 10 mi-
nutach byli lepsi - 25:22. W dru-
giej kwarcie po trójce Michaela 
Hicksa starogardzianie uciekali 
nawet na 11 punktów. Polski Cu-
kier starał się zmniejszać stra-
ty dzięki akcjom Kuliga i Lowe-
ry’ego, ale ekipa trenera Artura 
Gronka nic sobie z tego nie robi-
ła. Rzut z dystansu Pawła Dzier-
żaka ustawił wynik spotkania po 
pierwszej połowie na 53:37.
W trzeciej kwarcie torunianie 
zanotowali niesamowitą serię 

17:0 i po dwóch trójkach Roba 
Lowery’ego oraz trafieniu Da-
miana Kuliga przegrywali już 
tylko dwoma punktami! Po-
lpharma nie chciała pozwolić 
na więcej i ciągle utrzymywała 
przewagę. Dzięki rzutom z dy-
stansu Thomasa Davisa znowu 
prowadziła ośmioma punkta-
mi. Po 30 minutach było 73:67. 
W kolejnej części meczu eki-
pa trenera Dejana Mihevca cią-
gle walczyła o doprowadzenie 

chociażby do remisu, ale było 
to ciągle trudne do wykonania. 
Skuteczni byli Michael Hicks 
i Thomas Davis, a to wystar-
czało starogardzianom do tego, 
aby ciągle być na prowadze-
niu. Hicks w końcówce trafiał 
kluczowe rzuty, a gospodarze 
zwyciężyli ostatecznie 97:88.
Michael Hicks w całym meczu 
rzucił 25 punktów. W ekipie go-
ści wyróżniał się Damian Kulig 
z 23 punktami i 3 blokami.

Wielkie emocje 
w Starogardzie!

Niespodzianka w sobotnim meczu Energa Basket Ligi w Starogardzie Gdańskim! Polpharma 
pokonała Polski Cukier Toruń 97:88, a aż 25 punktów rzucił Michael Hicks.

roWeroWo. gk stg W pelplinie

36 bieg szpęgaWsk

Ponad trzystu kolarzy stanęło 6 kwietnia na starcie KołoDZIeJ 
CUBe MTB PeLPLIN

Już po raz 36 odbył się z organizowany przez ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, 
Bieg Szpęgawski.

- Piękna pogoda i szybka, interwałowa trasa z ciasnymi singlami wzdłuż Wierzycy 
i z mozolnymi piaszczystymi podjazdami – wspomina Wojtek Hercke (Grupa Kolar-
ska Stg) - Spora ekipa „błękitnych” na starcie i wielka radość na finiszu!

Najlepsi z GK Stg 
Dystans MINI (30 km). Tu bezkonkurencyjna była Anna Pawella, docierając na 
metę jako pierwsza OPEN wśród pań. Wśród panów pierwszy z „błękitnych” na 
metę dotarł Michał Rozkocha (10 OPEN i 2 w kat. wiekowej). 
Kat. 8 km MłODZIK (2005-2006). Amelia Karwatowska była 3. wśród dziewcząt 
a Adam Hercke 4. wśród chłopców. 
Kat. 15 km. HYBRYDY. Robert Karwatowski zajął 3 miejsce. 

Jrok

Przed rozpoczęciem biegu 
głównego, pod pomnikiem za-
mordowanych ofiar zostały zło-
żone przez delegacje miasta 
i zawodników wiązanki kwia-
tów. W uroczystościach pod 
pomnikiem udział wzięli: Prezy-
dent Miasta Starogard Gdański 
Maciej Kalinowski, Przewodni-
czący Komisji Budżetu, Strate-
gii i Programów Pomocowych 
Jarosław Janaszek, Radny 
Rady Miasta Starogard Gdań-
ski Jan Strzelczyk oraz Prezes 
firmy AQ Wiring Systems STG 
pani Ewa Sulewska. Punktual-
nie o godzinie 12:00, 586 za-
wodników wystartowało z linii 

startu i ruszyło drogą krajową 
Nr. 22 w Szpęgawsku. Pierwszy 
linię mety z czasem 16:57 prze-
kroczył Patryk Błaszczyk. Jako 
drugi na metę wbiegł Dmyetro 
Musiiatchenko, a jako trze-
ci Oleksii Obukhovskyi. W ka-
tegorii pań bezkonkurencyj-
na okazała się Ewelina Paproc-
ka z czasem 19:57. Kolejne miej-
sca należały do Moniki Dubie-
la i Marioli Studzińskiej. Po raz 
drugi odbyły się też Mistrzo-
stwa Starogardu Gdańskiego, 
w których najlepsi okazali się: 
Kobiety: 1. Weronika Wójcik 2. 
Lucyna Petka 3. Katarzyna Puc-
kowska Mężczyźni: 1. Mateusz 
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Niemczyk 2. Leszek Czaja 3. 
Dariusz Jarzyński. W tym roku 
podczas Imprezy można było 
wspomóc akcje: Cegiełka na bu-
dowę nowego pomnika w Szpę-
gawsku, DKMS w ramach akcji 
Dnia Dawcy Szpiku i Kociewia-
cy dla Hospicjum - zbiórka na 
rzecz hospicjum w Nowej Wsi. 
Dekoracji zawodników dokona-
li zaproszeni goście: Ewa Su-
lewska- Prezes firmy AQ Wiring 
Systems, Piotr Chmielecki- Pre-
zes firmy PPU OLA KALISKA, 
Oktawia Nowacka- Medalistka 
Olimpijska, Wojciech Ciesielski- 
wiceprezes Banku Spółdziel-
czego w Starogardzie Gdań-
skim, Joanna Myślińska- Pre-
zes PWiK StarWik, Radni Mia-
sta Starogard Gdański: Anna 
Benert, Marek Jankowski, Bry-
gida Nowacka, Anna Gdaniec, 
Jan Strzelczyk, Renata Połom-
ska- Naczelnik WiS, Tomasz 
Rogalski- Naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji Gmi-
ny Starogard Gdański, Angelik 
Witek- Radna Gminy Wiejskiej 
Starogard Gdańskiego. Bieg 
Szpęgawski zakończył się lo-
sowaniem atrakcyjnych nagród, 
których było bardzo dużo.
Patronat nad naszą imprezą ob-
jęli: Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak Pa-
tronat Honorowy: Przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Jan Kleinszmidt.
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