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Podczas spotkania rozmawiano 
m.in. o podatkach w Polsce, które 
przedsiębiorcom, pracodawcom 
wydają się za bardzo wygórowa-
ne, wpływające na nieopłacalność 
danego biznesu. W innych krajach 
wygląda to zupełnie inaczej – do-
dają. Najlepszym przykładem dla 
przedsiębiorców są Czechy, któ-
re znacznie różnią się systemem 
opodatkowania biznesu, funkcjo-
nowaniem firmy w tym kraju. 
Niepokojącym tematem była 
rozmowa na temat zanieczysz-
czenia dwutlenkiem węgla. 
Zwrócono uwagę, że Europa cały 
czas walczy o czyste powietrze, 
zmniejsza zanieczyszczenia, jak 
wynika z ostatnich badań, Pol-
ska cały czas zwiększa. I w tym 
kierunku nie podejmuje się żad-
nych działań.
Zostając przy trosce o środowi-
sko - Fotowoltaika. Czy naszym 

mieszkańcom, przedsiębiorcom 
opłaca się instalowanie tego sys-
temu? Przedsiębiorcy wyrazili po-
dzielone zdania, każdy na ten te-
mat wskazywał wady i zalety fo-
towoltaiki. Jednoznacznie trud-
no stwierdzić czy warto właśnie 
w ten system inwestować.
Praca wciąż szuka człowieka ale 
z kwalifikacjami lub ze średnim 
wykształceniem - stwierdził Dy-
rektor Urzędu Pracy. Dużo osób 
przychodzi rejestrować się nie 
spełniając oczekiwań pracodaw-
cy a co istotniejsze wymagań 
w zakresie kwalifikacji i umie-
jętności, gdzie w konsekwen-
cji rzadko takie osoby znajdu-
ją oferty w Urzędzie Pracy. Pra-
codawca nie patrzy już tylko na 
chęci przyszłego pracownika – 
dodali przedsiębiorcy. 
Aby dostać dobrą pracę, w zależ-
ności od stanowiska, trzeba wy-

kazać się posiadanymi kwalifika-
cjami lub podnieść swoje kwali-
fikacje zawodowe, czy skończyć 
studia z „papierkiem” na kierunku 
dość popularnym, gwarantującym 
dobrze płatny zawód. 
Spotkanie było także okazją do 
zapoznania się z istotnymi zmia-
nami w prawie budowlanym, za-
wodzie architekta czy nadzo-
ru budowlanego. Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego 
przedstawił w skrócie, w bar-
dzo dostępny sposób dokonane 
jak i proponowane zmiany prze-
pisów w tym zakresie. Ponadto 
odpowiadał na nurtujące przed-
siębiorców pytania, w tym o ga-
raże, domki letniskowe czy sa-
mowolki budowlane itp.  
Uczestnicy spotkania stwier-
dzili, że wiedzy i świadomości 
wciąż niedosyt i do tematów na-
leży wrócić. M.W

Majowe spotkanie w Starogardzkim 
Klubie Biznesu-Związek Pracodawców

15 maja o godz. 10 odbyło się spotkanie przedsiębiorców w Starogardzkim Klubie Biznesu-Związku Pracodawców, który mie-
ści się Galerii Szwarc, w ramach cyklicznych „środowych” dyżurów.  Tym razem w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Urzę-
du Pracy Arkadiusz Banach oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Piotr Cychnerski, a spotkaniu przewodniczył 
członek Zarządu SKB-ZP Ryszard Stobba.
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Dyrektorów w dniach 7-8 maja wy-
łoniły komisje konkursowe. Ich de-
cyzją dyrektorem Miejskiego Przed-
szkola Publicznego Nr 3 w Starogar-
dzie Gdańskim została Maria Ziemer, 
dotychczasowa dyrektor; Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 4 Alicja 
Prokopów, dotychczasowa dyrektor; 
Miejskiego Przedszkola Publicznego 
Nr 8 Zofia Czerwińska, dotychczaso-
wa dyrektor; Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 Mariola Ałtyn, dotych-
czasowa dyrektor; Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 Robert Jurek, do-
tychczasowy wicedyrektor tej szkoły. 
Nowym dyrektorem Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi wybrana została Monika 
Sengerska, dotychczasowy pedagog 
szkolny tej placówki.
Konkurs na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Przedszkola Publicznego 
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nie 
został rozstrzygnięty.
– Serdecznie gratuluję Państwu suk-
cesu. Przed Wami kolejne wyzwania. 
Wierzę, że znakomicie sobie z nimi 
poradzicie. Rola dyrektora placówki 
oświatowej jest bardzo wymagająca, 

ale na pewno przynosi także satysfak-
cję. I to właśnie jej życzę Państwu jak 
najwięcej – podczas powierzania sta-
nowisk mówił prezydent Starogardu 
Gdańskiego Janusz Stankowiak.
Nowo wybrani dyrektorzy swoje funk-
cje pełnić będą do 2024 r. – Dla mnie 
objęcie funkcji dyrektora to coś zu-
pełnie nowego, ale już dzisiaj mogę 
zapewnić, że dam z siebie wszystko. 
Czeka mnie sporo wyzwań, ale myślę, 
że 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w roli pedagoga bardzo pomoże mi im 

sprostać. W moich przełożonych za-
wsze ceniłam jasne delegowanie za-
dań i tym chciałabym się kierować 
będą dyrektorem szkoły – powiedzia-
ła Monika Sengerska.
– Dla mnie także stanowisko dyrek-
tora jest czymś nowym. Mam jednak 
wiele nadziei na to, że przy pomocy 
współpracowników zrealizuję założo-
ne cele. Dotychczas pełniłem funkcję 
wicedyrektora. Zdobyte doświadcze-
nie na pewno wykorzystam w dalszej 
pracy – zapewnił Robert Jurek.

Nowi dyrektorzy szkół i przedszkoli
10 maja Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak powołał na 
nową, pięcioletnią kadencję dyrektorów trzech miejskich przedszkoli i trzech 
szkół podstawowych. Swoje funkcje obejmą z dniem 1 września 2019 r.
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Informacje o poszczególnych oddziałach, poradniach, 
usługach komercyjnych, aktualności z bieżącej dzia-
łalności szpitala, a do tego strefa pacjenta – to tyl-
ko część zmian, jakie można dostrzec na właśnie uru-
chomionej stronie internetowej. Znajduje się ona pod 
dotychczasowym adresem: www.szpital-starogard.pl. 
Jednak największym udogodnieniem przygotowanym 
dla pacjentów jest możliwość rejestracji wizyty on-li-
ne. Nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wygodnie 
usiąść w fotelu i kliknąć. Tworząc nowe konto, uzupeł-
niając swoje dane i potwierdzając je, stajemy się użyt-
kownikiem systemu e-Pacjent. Proces e-rejestracji jest 
bardzo prosty, a co najważniejsze – dostępny przez 24 
godziny, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu możemy rezer-
wować, zmieniać, bądź anulować terminy usług me-
dycznych, wyszukiwać rezerwacje, przeglądać doku-
mentację medyczną oraz wyniki badań.

NowoczesNy sposób 
rejestracji wizyty 
do lekarza
Kociewskie Centrum Zdrowia ma zu-
pełnie nową, przejrzystą, czytelną 
stronę internetową. Jest ona pełna 
udogodnień dla użytkowników. Jed-
ną z najważniejszych zmian jest re-
jestracja on-line do lekarza specjali-
sty, czyli e-rejestracja.



W okresie od 01.01. do 13.05.2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Starogardzie Gdańskim wpłynęło 2228 oświadczeń o powie-
rzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom złożonych przez 147 
pracodawców, natomiast w 2018 r. było to 6096 oświadczeń 
złożonych przez 251 pracodawców posiadających adres siedziby 
lub zamieszkania na trenie powiatu starogardzkiego. Od 01.01.2018 
r. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy nałożyła na powiatowe urzędy pracy konieczność wyda-
wania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych podklasach działalności 
PKD tj. rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. W 2018 r. do tut. 
Urzędu wpłynęło 116 wniosków o wydanie przedmiotowego ze-
zwolenia złożonych przez 14 pracodawców. W 2019 r. do 13.05 
wpłynęło 108 wniosków złożonych przez 12 pracodawców – jest 
to znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. W związku 
z uproszczoną procedurą dostępu do rynku pracy obywateli Re-
publiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republi-
ki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy wynikającą z zapi-
sów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre 
przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy 
dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2349) to 
obywatele w/w państw są najczęściej wskazywani w składanych 
wnioskach. Z czego najliczniejszą grupę (93% wszystkich wnio-
sków) stanowią obywatele Ukrainy. 
Zgodnie ze schematem klasyfikacji utworzonym na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 roku w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) cudzoziemcy najczęściej 
są zatrudnieni w branżach: 

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),  •	
budownictwa (sekcja F),  •	
działalność w zakresie usług administrowania i •	
działalność wspierająca (sekcja N),  
transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),  •	
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami •	
gastronomicznymi (sekcja I).  Pracodawcy najczęściej 
zatrudniali w zawodach:  
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie •	
indziej niesklasyfikowani;  

Coraz więcej cudzoziemców 
w naszym powiecie

Urząd odnotował zwiększoną liczbę wpływających oświadczeń 
w porównaniu do lat ubiegłych. 

Pozostali robotnicy wykonujący     •	
prace proste w przemyśle,  
Spawacz,  •	
Pomocniczy robotnik budowlany,  •	
Zbrojarz,  •	
Cieśla,  •	
Murarz,  •	
Kierowca samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego. •	  

W złożonych wnioskach pracodawcy proponowali w przelicze-
niu na pełen etat wynagrodzenie miesięczne oscylujące w gra-
nicach od minimalnego w danym roku kalendarzowym tj. od-
powiednio 2100 zł brutto w 2018 r. oraz 2250 zł brutto w 2019 
r. do maksymalnie 8509 zł brutto – przy czym w ponad 92% 
wniosków, w których wskazano miesięczny system wynagro-
dzenia oferowano kwotę minimalnego wynagrodzenia (także 
proporcjonalnie w przeliczeniu do wymiaru czasu pracy). 
W przypadku proponowanych stawek godzinowych wynagro-
dzenie wynosiło od 13,70 zł do 23,80 zł brutto – przy czym 
w 89% wniosków oferowano minimalną stawkę godzinową.  

- Niedobór pracowników na rynku pracy stał się istotnym 
ograniczeniem w działalności gospodarczej, której znacze-
nie wzrosło w największym stopniu w ostatnich latach. Dla-
tego stale rośnie liczba zatrudnionych cudzoziemców i wciąż 
potrzeba więcej. Głównym powodem, dla którego pracodawcy 
decydują się na zatrudnienie cudzoziemców są braki kadro-
we i dotyczy to nie tylko pracowników nisko wykwalifikowa-
nych czy produkcyjnych, lecz także kadry z konkretnymi  kwa-
lifikacjami. Większość z obecnie zatrudnionych cudzoziemców 
stanowią obywatele państw spoza Unii Europejskiej szczegól-
nie Ukraińcy, którzy dodatkowo dobrze radzą sobie z językiem 
polskim, znacznie łatwiej odnajdują w Polsce niż w krajach Eu-
ropy Zachodniej, wybierają nasz kraj ponieważ mają bliżej do 
swojego. Te rosnące niedobory kadrowe min. w wyniku nie-
korzystnych zmian demograficznych oraz obniżenia wieku 
emerytalnego nadal będą charakteryzowały nasz rynek pra-
cy a pracownicy ze Wschodu nie będą już w stanie zapełnić 
luki na rynku pracy, dlatego będą potrzebni pracownicy z in-
nych krajów - Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

REKLAMA                               69/2019/RL
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Z tej okazji w miniony piątek do grodu za-
witał sam Józef Rufin Wybicki z żoną Este-
rą Wierusz-Kowalską, którego odezw i prze-
mówień można było posłuchać w kilku miej-
scach na terenie Skarszew, m.in. pod mura-
mi obronnymi, na rynku i w parku. Na koniec 
para pięknie wykonała pieśni patriotyczne 
pod murami kościoła pw. św. Michała Ar-
chanioła. To nie wszystko. W trakcie Nocy 
Muzeów nie zabrakło pojedynku kozacko-
szlacheckiego w wykonaniu Grupy Kaska-
dersko-Historycznej Dżygit ze Szczodrowa, 
w wydarzeniu wzięli także udział pomorscy 
rekonstruktorzy - wszyscy z wiernie odwzo-
rowaną bronią i umundurowaniem z epoki 

napoleońskiej. Była też gra uliczna, w któ-
rej trzeba było wykazać się wiedzą dotyczą-
cą dziejów Skarszew - w grze uczestniczyły 
22 pięcioosobowe drużyny. Warto też wspo-
mnieć, że przez cały dzień można było oglą-
dać w Zamku Joannitów wystawę „Fantazje 
Słowiańskie i portrety dzieci”, a na skar-
szewskim rynku wystawę fotografii „Wcze-
sne Średniowiecze - inscenizacje historycz-
ne w obiektywie Adama Maćkowskiego”.  
Organizatorami wydarzenia byli: Gmi-
na Skarszewy, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka Publiczna w Skarszewach oraz 
skarszewska Parafia pw. Św. Michała Ar-
chanioła.

Józef Wybicki 
spacerował 
ulicami Skarszew

Skarszewska Noc Muzeów była żywą lekcją historii.

Już w najbliższą niedzie-
lę, 26 maja, odbędą się 
w Skarszewach XXII Bie-
gi Uliczne im. Jana Kiela-
sa – impreza zaliczana do 
Biegowego Grand Prix Ko-
ciewia. Otwarcie zawodów 
nastąpi na stadionie miej-
skim przy ul. Wybickiego 
o godz. 11:00, a już o godz. 
11:10 rozpoczną się na sta-
dionie biegi towarzyszą-
ce w poszczególnych kate-
goriach. Około godz. 12:45 
wystartują uczestnicy bie-
gu głównego ulicami mia-
sta oraz w rejonie Bolesła-
wowa, na trasie o długości 
10 km. Na godz. 14:15 zapla-
nowano dekorację i wręcze-
nie nagród uczestnikom.
Zapisy są prowadzone na 
stronie: www.elektronicz-
nezapisy.pl i trwają do 
czwartku 23.05 (do godz. 
23:59). Zgłoszenia przyj-
mowane będą też jesz-
cze w dniu biegów w godz. 
9:15–10:45 w sekretariacie 
zawodów na stadionie miej-
skim w Skarszewach. Od 

uczestników biegu główne-
go będzie pobierana opłata 
startowa - do dnia 23 maja 
opłata TA wynosi 35 zł, 
A w dniu biegu opłata wy-
nosić będzie 45 złotych.
Organizatorem imprezy jest 
Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Skarszewach, 
a współorganizatorami są: 
Pomorskie i Krajowe Zrze-
szenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Gdańsku, Sta-
rostwo Powiatowe w Staro-
gardzie Gd. oraz The North 
Event.

Biegi Uliczne im. Jana Kielasa

W sobotę 25 maja, o godz. 14:30, na te-
renie ośrodka wypoczynkowego nad Je-
ziorem Borówno Wlk. otwarty zostanie  
Wake It Park Skarszewy, czyli miejsce 
do uprawiania wakeboardingu. To jedyna 
taka atrakcja na terenie Kociewia! Wy-
ciąg „Wake It” posiada ponad 200 me-
trów długości i jest jednym z większych 
tego typu obiektów w Polsce! Korzysta-
nie z wyciągu nie ma ograniczeń wieko-
wych i nie wymaga posiadania specjal-
nych umiejętności. Wakeboarding to nic 
innego jak połączenia nart wodnych, 
snowboardingu i surfingu. Płynąc w śli-
zgu po tafli wody, na nogach mamy nie 
narty, ale deskę, a trzymamy się drąż-

ka - ciągnie nas specjalnie skonstruowa-
ny wyciąg z napędem silnikowym. W ten 
sposób poruszamy się między brzegami. 
Na miejscu będzie można wypożyczyć 
sprzęt do uprawiania tego sportu (de-
ski, pianki, kaski itp.). W dodatku na tra-
sie toru znajdują się przeszkody w po-
staci dużego Kickera i jedynego w kra-
ju Pole Jama! Serdecznie zapraszamy 
wszystkich spragnionych niesamowitych 
wrażeń! Pierwszego dnia przewidziano 
darmowe jazdy dla chętnych. Na otwar-
ciu zagra Dj Simon In The Mix. Partnera-
mi są Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Skarszewach oraz Skarszewskie Cen-
trum Sportu.

wielka atrakcja 
Nad jeziorem w borówNie!
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Nowy obiekt już stoi i cieszy oko mieszkań-
ców. Budowę rozpoczęto w zeszłym roku, 
dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, które Gmina Zblewo pozyskała 
na część sportową inwestycji. Świetlica robi 
wrażenie tym bardziej, iż zagospodarowano 
już teren wokół niej. Piękne aranżacja zieleni 
dookoła budynku bardzo podoba się miesz-
kańcom.
Sam budynek podzielony jest na 2 części. 
W jednej znajduje się zaplecze sportowe tj. 
szatnie dla sportowców, magazynki sporto-
we i pokój sędziów. Druga część to duża sala 
z pełnym zapleczem kuchennym oraz mniej-
sza sala z podręcznym magazynkiem. Jest 
też nowoczesna kotłownia (ogrzewanie ga-
zowe). Zakup wyposażenia świetlicy został 
dofinansowany ze środków unijnych ( PROW 
2014-2020). Warto też wspomnieć, iż w inwe-
stycji tej nie zabrakło prawdziwie innowacyj-
nych, ekologicznych rozwiązań. Wybudowano 
tu bowiem specjalny zbiornik podziemny, do 
którego zbierane są wody opadowe z dachu. 

Będą one wykorzystane do nawadniania bo-
iska w okresach suszy. 
Wójt gminy Artur Herold nie ukrywa rado-
ści, że marzenia mieszkańców o świetlicy 
stały się faktem. „Cieszę się tym bardziej, że 
mieszkańcy Borzechowa są nadzwyczaj ak-
tywni i bardzo oddani swojej społeczności. 
I potwierdzają to każdego dnia. Nie sposób 

wymienić wszystkich, ale chociażby działal-
ność Pani Sołtys Renaty Klimowicz i Rady So-
łeckiej jest godna najwyższego uznania, a so-
łeckich inicjatyw tu nie brakuje i to w każdej 
dziedzinie życia. Dotyczy to także sportow-
ców z wielkim pasjonatem sportu, radnym 
i oddanym kibicem KS „Sławek Borzechowo” 
Januszem Czubkiem na czele i wspaniałymi 

animatorami „Orlika”. Myślę tu również o spo-
łeczności szkolnej, której przewodzi pani dy-
rektor Maria Tomana, a także o miejscowym 
kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów kierowanym przez pełną energii 
panią Lidię Godlewską - Wróblewską czy bar-
dzo prężnym borzechowskim Kole Gospodyń 
Wiejskich „Modraki”, któremu przewodniczy 
pani Elżbieta Piórkowska. W Borzechowie tak 
wiele się dzieje! Wierzę, że ta świetlica jesz-
cze bardziej wzmocni tę piękną aktywność 
społeczną, będzie prawdziwie łączyć pokole-
nia mieszkańców i będzie zawsze dla wszyst-
kich otwarta…” - mówi wójt i już dziś zapra-
sza wszystkich na uroczyste otwarcie świe-
tlicy, które odbędzie się w piątek 7 czerw-
ca o godz.12:00. Jak mówi, będzie to wielkie 
święto dla wszystkich, dlatego też, oprócz 
części oficjalnej wójt zorganizował festyn 
dla mieszkańców na boisku sportowym. Będą 
atrakcje dla dzieci, poczęstunek dla wszyst-
kich mieszkańców i występy artystyczne.. Za-
śpiewa m.in. zespół Czarna Nuta.

MiESZKańCy BorZEChoWa (gMina ZBlEWo) długo CZEKali na BudoWę śWiEtliCy WiEjSKiEj W iCh MiEjSCoWośCi. 
Po WiElu lataCh – doCZEKali Się. noWy oBiEKt już Stoi, a WKrótCE WiElKiE otWarCiE!

Borzechowo. Wkrótce wielkie 
otwarcie nowej świetlicy

W Borzechowie wielka radość! Cieszą się wszyscy – zwłaszcza borzechowscy seniorzy, gospodynie z KGW „Modraki”, sportow-
cy, organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież… Już za kilkanaście dni wszyscy będą mogli bowiem korzystać z pięknej, nowo-
czesnej  świetlicy wiejskiej, spełniającej także rolę zaplecza sportowego.

OGŁOSZENIE                              12/2019/PR-Media-Group/RL
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Wójt Gminy Starogard Gdański przedstawi raport o stanie 
gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego dzia-
łalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad rapor-
tem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącej Rady 
Gminy Starogard Gdański, pisemne zgłoszenie zawierające 
co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz pod-
pis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających 
poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgło-

szenie składa się najpóźniej  do dnia 29 maja 2019 r.
Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas se-
sji w dniu 27 czerwca 2019 roku, na której podejmowa-
na będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem 
o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, 
oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 
15 mieszkańców Gminy. Po zakończeniu debaty nad rapor-
tem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie 
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Starogard Gdański do 
udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmo-
wane będą do dnia 29 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sta-
rogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, w dniach od poniedział-
ku do czwartku , w godzinach od 7.30 do 15.15, w piątki 
w godzinach od 7.30. do 14.15.  w pokoju numer 114 – Biu-
ro Rady Gminy.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie do pobrania na 
stronie gminy Starogard gd.

Debata nad 
raportem 
o stanie gminy

Na najbliższej sesji Rady Gminy Starogard Gdański, 
która odbędzie się 30 maja 2019 roku o godz. 11.00. 

Przeprowadzane przez strażników kontro-
le dotyczą w szczególności zasad wypro-
wadzania psów na smyczy i w kagańcach, 
sprzątania po pupilach w miejscach publicz-
nych, czyli na trawnikach lub chodnikach. – 
Sprawdzamy także czy w jakichś obszarach 
miasta psy biegają samopas. W takich przy-
padkach podejmujemy działania prewen-
cyjne – mówi zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Krysty-
na Kwidzińska-Kulas.
Akcja pod nazwą „Bądź odpowiedzialnym 
opiekunem psa” ma również charakter edu-
kacyjny. W szkołach podstawowych prze-
prowadzone zostaną pogadanki, które wy-

jaśnią uczniom m. in. jak należy postępować 
w razie spotkania z samotnie wałęsającym 
się psem. – Przybliżymy też zasady wypro-
wadzania psów przez dzieci. Dorosłe osoby 
są informowane o skutkach nieprzestrzega-
nia obowiązujących zasad, dotyczących wy-
prowadzania psów na spacery oraz sprzą-
tania po nich – tłumaczy Krystyna Kwidziń-
ska-Kulas.
Mandat za brak smyczy u pupila może wy-
nieść do 500 zł (art.77 KW). Tyle samo mo-
żemy zapłacić za pozostawienie nieczysto-
ści po swoim pupilu. Za oba przewinienia 
sąd może nałożyć na właściciela psa grzyw-
nę w wysokości do 1000 zł.

Właściwa opieka nad zwierzętami
Do połowy czerwca trwa zorganizowana przez Straż Miej-
ską akcja dotycząca właściwej opieki nad zwierzętami. 
Ma nie tylko prewencyjny, ale i edukacyjny charakter. 

Prezes Stowarzyszenia, Maria Kono-
fał-Smukała przedstawiła sprawozdanie 
z działalności za rok 2018, a następnie 
odczytano pozytywną opinię Komisji re-
wizyjnej. Jednogłośne absolutorium było 
zwykłą formalnością. W imieniu samorzą-
dowców głos zabrała Magdalena Forc-
Cherek, Wójt Gminy Starogard Gdański.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sołty-
som za codzienną pracę, którą wykonu-
ją dla swoich mieszkańców. To niełatwa 
rola, z którą świetnie sobie radzicie. Bez 

Was realizacja zadań Gminy byłaby nie-
możliwa. Jestem przekonana, że nadal 
będziemy tak dobrze współpracować- 
zwróciła się do sołtysów M. Forc-Cherek.
Gmina Starogard gratuluje Sto-
warzyszeniu prężnej działalności, 
a Zarządowi jednogłośnego absolutorium. 
Specjalną uchwałą Stowarzyszenie przy-
znało tytuł Honorowego Sołtysa Toma-
szowi Rogalskiemu, Naczelnikowi Wy-
działu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu 
Gminy Starogard Gdański.

Zebranie Sołtysów 
naszego powiatu
Mocna reprezentacja naszej Gminy wzięła udział 
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzy-
szenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego, które 
odbyło się wczoraj w Osieku. 

Chcesz 

zgłOś ić  TEMAT?
Nap i s z  do  nas !  m.w i sn i ewsk i@expressy. p l



Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
zrealizował projekty współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 roku
Wartość projektu: 5 189 702,10 zł (w tym na 2017 rok: 2 688 739,20 zł, na 2018 rok: 2 500 962,90 zł)
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 2 266 069,40 w 2017 zł roku i 2 107 811,60 zł w 2018 roku
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Program operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020
Projekt: aKtyWiZaCja oSóB MłodyCh PoZoStajĄCyCh BEZ PraCy W PoWiECiE StarogardZKiM iii

Formy aktywizacji zrealizowane w projekcie:
poradnictwo zawodowe - 594 osoby (100% uczestników),•	
pośrednictwo pracy - 403 osoby,•	
staże - 403 osoby,•	
szkolenia - 96 osób,•	
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 95 osób.•	

www.mapadotacji.gov.pl

REaliZatOR PROJEKtóW:
Powiat Starogardzki/Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 235 39, starogardgdanski.praca.gov.pl

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup po zakończeniu udziału w projekcie:

EFEKtyWnOść 
ZatRUDniEniOWa

CałEGO PROJEKtU

72,7%

osób niepełnosprawnych60% osób długotrwale bezrobotnych66,7% osób o niskich kwalifikacjach70,9% pozostałych grup79,2%

regionalny Program operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt: aKtyWiZaCja oSóB BEZroBotnyCh Po 30 roKu żyCia W PoWiECiE StarogardZKiM iii

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 roku
Wartość projektu: 7 472 004,00 zł (w tym na 2017 rok: 3 896 138,20 zł, na 2018 rok: 3 575 865,80 zł)
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 3 311 717,50 zł w 2017 roku i 3 039 485,90 zł w 2018 roku
Cel projektu: Wzmożenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, z wyłączeniem
osób przed ukończeniem 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Starogardzie Gdańskim jako bezrobotne.

Formy aktywizacji zrealizowane w projekcie:
 poradnictwo zawodowe - 573 osoby (100% uczestników),•	
 pośrednictwo pracy - 326 osób,•	
 staże - 153 osoby,•	
 szkolenia - 90 osób,•	
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 158 osób,•	
 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 173 osoby.•	

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup po zakończeniu udziału w projekcie:

osób niepełnosprawnych60% osób długotrwale bezrobotnych73,3%

EFEKtyWnOść 
ZatRUDniEniOWa

CałEGO PROJEKtU

77,7%

osób w wieku 
50 lat i więcej75,4%osób o niskich 

kwalifikacjach76,1% kobiet79,7%
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Dzień Dziecka rozpoczęliśmy w tym roku 
nieco wcześniej zapraszając wszystkie 
małe i duże dzieci Rodziców pracujących 
w STEICO do udziału w konkursie plastycz-
nym. Prace i pomysły w nich wykorzystane 
przerosły wszelkie oczekiwania -  każda 
z Prac to dzieło sztuki! 

Wszystkie prace dzieci podziwiać mogą wszy-
scy Pracownicy STEICO oddając swój głos 
na najładniejszą z nich. Wybór jest bardzo 
trudny… Wszystkich uczestników konkursu 
czeka nagroda, a najbardziej oryginalne pra-
ce wyborem Dyrektorów Zakładu w Czarnej 
Wodzie zostaną szczególnie uznane.

Z okazji Dnia Dziecka Rodzicom oraz Dzie-
ciom życzymy samych radości i powodów do 
uśmiechu na co dzień!!!

Moja MaMa
Mój tata 
w pracy
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Nasi pracownicy młodociani 
przystępują do egzaminów koń-
cowych w zawodzie HOLZME-
CHANIKER organizowanym przy 
wsparciu Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej - pierw-
sza część to teoria, która odbyła 
się ZSP w Czarnej Wodzie w dniu 
20.05.2019. Egzamin pisemny 
składał się z następujących czę-
ści- Technologia produkcji, Tech-

nologia maszyn i urządzeń i Wie-
dza ekonomiczno-społeczna.
W kolejnych dniach na terenie 
Zakładu STEICO w Czarnej Wo-
dzie odbywać się będzie egza-
min praktyczny, którego wyniki 
zostaną ogłoszone pod koniec 
maja. 
Wszystkim uczniom życzymy po-
wodzenia i mocno trzymamy za 
nich kciuki!

EgZAMIN KOńCOWy 
W ZAWODZIE 
HOLZMECHANIKER 
W CZARNEj WODZIE
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System jest dostępny we wszystkich sieciach 
komórkowych, zarówno dla numerów z abo-
namentem, jak i na kartę. Wszystko, czego 
potrzebuje użytkownik to telefon komórkowy 
z zainstalowaną bezpłatną aplikacją oraz do-
stępem do Internetu.
Aby korzystać z moBILET-u należy pobrać 
aplikację ze strony http://m.mobilet.pl lub 
z dedykowanego sklepu z aplikacjami w tele-
fonie. Podczas pierwszego uruchomienia ko-
nieczne jest przeprowadzenie krótkiej reje-
stracji, doładowanie konta dowolną kwotą 
i już można kupować bilety.
moBILET działa na zasadzie elektronicznej 
portmonetki – przedpłata (prepaid) na indy-
widualny rachunek moBILET, otrzymany pod-
czas rejestracji. Aby dokonać wpłaty na konto, 
użytkownik może skorzystać z tradycyjnego 
przelewu bankowego, karty kredytowej, eks-
presowego zasilenia poprzez stronę interne-
tową lub bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
Dzięki intuicyjnej obsłudze zakup jest bardzo 
prosty. W celu opłacenia postoju w strefie, po za-
parkowania należy uruchomić aplikację, wybrać 
„Parkowanie”, a następnie miasto, numer reje-
stracyjny, czas postoju i potwierdzić zakup.

Po zatwierdzeniu wybranych parametrów sys-
tem łączy się z serwerem za pomocą Internetu, 
a użytkownik otrzymuje aktywny bilet, który jest 
potwierdzeniem prawidłowo wniesionej opłaty.
System nie pobiera żadnych dodatkowych 
opłat. W zależności od taryfy operatora ko-
mórkowego, użytkownik może ponosić je-
dynie dodatkowy koszt połączenia telefonu 
z Internetem.
moBILET ułatwia życie nie tylko kierowcom, 
ale też pasażerom komunikacji miejskiej. 
Umożliwia bowiem także zakup biletów auto-
busowych. Szczegółowe informacje dotyczą-
ce systemu dostępne są na stronie www.mo-
bilet.pl.

Teraz możesz płacić telefonem 
za parkowanie i bilety 
MZK w Starogardzie
moBilEt stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla 
tradycyjnego zakupu biletów parkingowych. Daje kierow-
cy możliwość zakupu biletu zawsze i wszędzie (24 go-
dziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu), bez konieczności 
szukania parkomatu czy posiadania przy sobie gotówki.

Właśnie zakończyła się rekrutacja 
do przedszkola gminnego w Pin-
czynie. A kiedy we wrześniu w pro-
gach nowego przedszkola poja-
wią się dzieci, z pewnością będą 
zachwycone nowymi wnętrzami!  
W tej chwili trwają jeszcze prace 
wykończeniowe, ale kolorowa ele-
wacja już przyciąga wzrok i podoba 
się najmłodszym. 

Dodajmy, iż całkowita powierzchnia 
dobudowanej części przedszkola wy-
nosi około 760 m2. Będzie tu znaj-
dować się 5 sal przedszkolnych oraz 

jedna sala klubiku dziecięcego dla 
dzieci do lat 3. Przypomnijmy, iż sale 
będą wyjątkowe i będą zaaranżowa-
ne w motywy zielonej łąki, np. maki, 
dzwonki, stokrotki itd.

Obecnie finalizowana jest procedura 
rozstrzygnięcia przetargu na wypo-
sażenie wnętrz, zgodnie z opracowa-
ną wcześniej aranżacją. Wykonawca 
robót budowlanych – firma POLBUD 
ze Zblewa stara się ze wszystkich sił, 
aby inwestycja została zrealizowa-
na w terminie i zgodnie z założeniami 
Gminy Zblewo.

trWajĄ PraCE WyKońCZEnioWE noWEj CZęśCi 
PrZEdSZKola W PinCZyniE. już Za KilKa MiESię-
Cy, noWy roK SZKolny PrZEdSZKolaKi Z PinCZyna 
W gMiniE ZBlEWo PoWitajĄ W noWyM, KoloroWyM 
i noWoCZEśniE ZaaranżoWanyM PrZEdSZKolu.

JUŻ WKRÓTCE: NOWE, KOLOROWE 
przedszkole w piNczyNieImpreza odbędzie się w sobotę 

15 czerwca na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego w Twardym 
Dole nad jeziorem Niedackim. 
To jeden z najpiękniejszych za-
kątków Kociewia z przepięknym, 
czystym jeziorem, otoczonym 
bezkresem żywicznych lasów.
Impreza rozpocznie się 
o godz.10:00, a dystans biegu 
głównego wynosi 10km. Udział 
w biegu jest bezpłatny, a każdy 
uczestnik otrzyma m.in. pamiąt-
kowy medal, wodę na trasie i me-
cie biegu  oraz posiłek regene-
racyjny.

Już można zapisać się na bieg. 
Zgłoszenia zawodników przyj-
mowane są do 31 maja osobiście 
lub telefonicznie w Gminnym 
Ośrodku Kultury pod numerem 
(58) 588 43 77. 

Warto wziąć udział w biegu, bo 
na zwycięzców czekają świet-
ne nagrody. W kategorii gene-
ralnej K i M przewidziane są pu-
chary i nagrody finansowe (500 
zł, 300 zł, 200 zł). W kategoriach 
wiekowych – nagrody rzeczowe. 

Wszyscy zawodnicy otrzymają zaś 
pamiątkowe medale.

A to nie wszystkie atrakcje! Or-
ganizator biegu – wójt Artur He-
rold jest bowiem nie tylko znanym 
sportowcem, ale także od wielu lat 
wspiera wszelkie działania na rzecz 
rozwoju kultury fizycznej i promo-
cji aktywnych form spędzania wol-
nego czasu – szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży. I właśnie dlate-
go formuła I Biegu o Puchar Wój-
ta jest szczególna: to bowiem nie 
tylko sportowe emocje, ale tak-
że odpoczynek na łonie przyrody 
i świetna zabawa dla całych rodzin. 
Dla wszystkich – nie tylko uczest-
ników biegu, ale także kibiców - 
przygotowano moc atrakcji, w tym 
m.in. sportowe zajęcia dla dzieci 
(ścianka wspinaczkowa, konkur-
sy, zjeżdżalnie) oraz wspaniałą za-
bawę z fantastycznym zespołem 
CZARNA NUTA. A że Zblewo sły-
nie z gościnności, będzie też pysz-
ny poczęstunek dla wszystkich, 
którzy będą tego dnia bawić się 
wraz z nami w Twardym Dole.

Serdecznie zapraszamy!

już niEdługo W gMiniE ZBlEWo WiElKiE, SPortoWE WydarZEniE. 
Wójt gMiny ZBlEWo artur hErold ZaPraSZa WSZyStKiCh 
BiEgaCZy na i BiEg o PuChar Wójta. WłaśniE ruSZyły ZaPiSy.

Zapraszamy na I bieg o Puchar 
Wójta Gminy Zblewo Artura Herold
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XVII Walne Zebranie 
ZPTCh „Kociewie” odbyło 
się w Borzechowie. Prezes 
Lech Kolaska i członkowie 
Zarządu: wiceprezes Paweł 
Tuszyński, sekretarz Ela 
Gromowska, skarbnik Sła-
wek Piotrowski oraz Zbi-
gniew Szwarc i Małgorza-
ta Dahm uzyskali absoluto-
rium za 2018.
Do Zrzeszenia należy 180 
hodowców (dane na gru-
dzień 2018). W spotkaniu 
wzięło udział 103. Gośćmi 
producentów byli: członek 
Zarządu woj. pomorskiego 
Józef Sarnowski, dyrekto-
rzy i przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, starosta 
i wójtowie.

tO Był Zły ROK

W pow. starogardzkim jest 
20 delegatów do Izb Rolni-
czych. Podczas spotkania 
otrzymali podziękowania za 
prace w Izbach Rolniczych. 
Szczególne podziękowania 
otrzymała Lila Śledź kierow-
nik powiatowego biura IR.
- 2018 był najgorszym pod 
względem cen i opłacalno-
ści. Duża grupa rolników zre-
zygnowała z dalszej produk-

cji trzody chlewnej. Ze 1700 
producentów, zrezygnowało, 
w roku ubiegłym, 800 (w tej 
grupie było tylko kilku pro-
ducentów ze ZPTCh „Kocie-
wie” - red.) Powód? Trudne 
warunki i brak opłacalności.
Cena w skupie na dziś 5,50 
zł za kg (żywej wagi) co po-
twierdza, że sytuacja się 
ustabilizowała.   
- Oby rok 2019 był lepszy, bo 
trzeba w miarę zarobić, a by 
podatek zapłacić - podsu-
mował część oficjalną Lech 
Kolaska i dodał, że do Pol-
ski dalej trafia dużo „obcego 
mięsa”. Za dużo...
Wicemarszałek Sarnowski 
wręczył prezesowi Kolasce 
list gratulacyjny od Marszał-
ka Mieczysława Struka. Gra-
tulacje złożył także starosta 
Kazimierz Chyła:
- Bardzo aktywna jest wasza 
grupa, której przywodzi Ko-
laska, członek zarządu Po-
wiatu. Korzystacie z pomo-
cy jako Zrzeszenie, Izba Rol-
nicza – mówił K. Chyła.
- Lech Kolaska walczy o wa-
sze interesy rolnicze jak nikt 
– wtórował staroście wójt 
Gminy Bobowo Sylwester 
Patrzykąt.
J.Rokiciński

Producenci 
rezygnują 
z hodowli 
trzody chlewnej
Prezes Zrzeszenia Producentów 
trzody Chlewnej „Kociewie” lech 
Kolaska zaprosił GSt24 na zebra-
nie podsumowujące dwuletnią ka-
dencję członków izby Rolniczej 
oraz działalność Zrzeszenia Produ-
centów trzody Chlewnej Kociewie. 

Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim imprezy ple-
nerowe, festyny i koncerty… Gdzie warto się wybrać? W któ-
ry weekend zarezerwować czas? Z pomocą przychodzi Lokal-
na Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, która w ramach dłu-
goletniego projektu „akcja KOCIEWIE” zebrała najważniejsze 
wydarzenia z regionu. Kalendarz imprez rozpoczyna się wraz 
z weekendem majówkowym, a kończy jesienią, w październiku.
- Kalendarz wydarzeń to zestawienie najważniejszych imprez 
z Kociewia. Tworzymy go przy współpracy z organizatorami 
imprez już ponad dekadę i z każdym rokiem projekt się rozwi-
ja – mówi Piotr Kończewski, dyrektor LOT KOCIEWIE. - Na po-
czątku był to plakat z kilkoma imprezami, potem plakaty na 
wiosnę, lato, oddzielnie lipiec, sierpień. Od paru lat wydajemy 
to w formie broszury. Wydarzenia w nim umieszczone to za-
równo duże eventy, imprezy o ugruntowanej tradycji, ale nie-
rzadko też wydarzenia o mniejszej skali – ale zawsze takie, któ-
re są wizytówką regionu.
Wakacje to szczególny czas dla turystów. Wspaniała pogo-
da oraz sezon urlopowy sprzyja poznawaniu nowych miejsc. 
W agroturystykach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynko-
wych oraz hotelach przebywa wiele osób, które również tak-
że poza weekendem chciałyby mieć okazję uczestniczyć w lo-
kalnych imprezach. Jednak często nie mają wiedzy co w tygo-
dniu dzieje się w okolicy. Na tę potrzebę odpowiada wakacyj-

na odsłona „akcji KOCIEWIE” prowadzona przez LOT KOCIE-
WIE. Mowa o specjalnym newsletterze przygotowywanym przy 
współpracy organizatorów imprez i rozsyłanym do gestorów 
turystyki. To szczegółowy wykaz wydarzeń, który zawiera za-
równo te duże przedsięwzięcia oraz małe, lokalne inicjatywy, 
festyny, zajęcia dla dzieci i spotkania planowane z krótkim wy-
przedzeniem.
- Cotygodniowe zestawienie imprez przygotowywane przez 
LOT KOCIEWIE jest bardzo dobrze odbierane przez naszych 
gości, którzy często z niego korzystają. W ten sposób odwie-
dzający naszą agroturystykę mogą zaplanować czas wolny 
i przez cały tydzień znaleźć ciekawe propozycje oferowane im 
podczas urlopu w bliższej lub dalszej okolicy – stwierdza Arka-
diusz Pstrongz Toskanii Kociewskiej koło Nowego nad Wisłą.

KOCIEWIE - LETNIE pOmysły Na spędzENIE WOLNEgO CzasU

REKLAMA                       17/2019/ZM
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Najbardziej kolorowa impreza Festiwal Baniek oraz 
Festiwal Kolorów, odbyła się w sobotę w Parku Nowe 
Oblicze przy Starogardzkim Centrum Kultury. Zgro-
madziła ona sporą grupę osób, podczas której było 
kolorowo i wesoło. M.W

KOLOROWO I WEsOłO
Ogólnopolska trasa zainspirowana 
hinduistycznym świętem radości.

ZDJĘCIA: Artur Hossa

Przegląd adresowany był do 
przedszkoli oraz tzw. „zeró-
wek” z terenu naszej gmi-
ny. Z każdej grupy wieko-
wej można było wyłonić tyl-
ko jednego reprezentanta. 
W przeglądzie łącznie wzię-
ło udział jedenastu uczest-
ników w wieku 3 do 6 lat. 
Dzieci prezentowały pięknie 
swoje umiejętności w kate-
gorii: recytacja, śpiew, gim-
nastyka artystyczna oraz 
muzyka. Nasi mali artyści 
zachwycali swoją niepowta-
rzalnością, wzbudzały po-
dziw, a na pewno zdobyli 
nasze serca odwagą.
Na zakończenie Przeglądu 
dyrektor szkoły Pan Tomasz 
Damaszk dokonał podsumo-
wania. Podziękował wszyst-
kim uczestnikom oraz ich wy-
chowawcom i rodzicom za 
zaangażowanie i trud włożo-
ny w przygotowanie dzieci 
do występu. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplom oraz upo-
minek.
Uczestnicy placówek , które 
zaszczyciły nas swoją obec-

nością to: Zespół Kształ-
cenia i Wychowania w Pin-
czynie, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Wincente-

go Kwaśniewskiego w Zble-
wie, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II 
w Kleszczewie.

Życzymy wytrwało-
ści w doskonaleniu nie-
przeciętnych umiejętno-
ści i dalszych sukcesów.

Pierwszy gminny 
przegląd „Mam Talent”

Dnia 10 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytonii 
odbył się Pierwszy Gminny Przegląd „Mam Talent”.

Sobotnie wydarzenie w Grodzisku Owidz, jakim były Opo-
wieści Przy Ogniu jak przyznają osoby, które brały udział, 
było bardzo ciekawe. 

Po Grodzisku można było zobaczyć wałęsające się demony, 
które tworzyły bardzo niesamowity klimat. Można było po-
słuchać opowieści oplecionych mroczną dramaturgią i noc-
ną mgłą, a także występ zespołu Vatra. M.W

Opowieści Przy Ogniu

Wśród zaproszonych osób 
obecni byli:
Pelplińscy samorządow-
cy, w tym Burmistrz Mia-
sta i Gminy Pelplin Miro-
sław Chyła, radni Rady Miej-
skiej w Pelplinie, pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Pel-
plin, dyrektorzy pobliskich 
szkół, nauczyciele, dzieci 
wraz z rodzicami.
Po przywitaniu gości, Pro-
boszcz Parafii św. Bartło-
mieja w Rajkowach, ks. Łu-
kasz Pierowicz, pobłogosła-
wił i poświęcił obiekt. Na-
stępnie dokonano otwarcia 
przedszkola poprzez uro-
czyste przecięcie wstęgi.
Po oficjalnym otwar-
ciu, wszyscy goście, uda-
li się do środka budyn-
ku aby obejrzeć prezentację 
przygotowaną przez jedną 
z Pań z grona pedagogicz-

nego oraz zobaczyć, posłu-
chać występów artystycz-
nych dzieci.
Ogromnie się cieszę z dzi-
siejszego dnia. Dzisiaj wielki 
entuzjazm, święto dla lokal-
nej społeczności. Otwieramy 
nowe przedszkole, właściwie 
jest ono po generalnej mo-
dernizacji, po generalnym 
remoncie. Będzie uczestni-
czyło tutaj pięćdziesięcio-
ro czworo dzieci, i myśle że 
to naprawdę XXI w. 
Chciałabym podziękować 
Panu Burmistrzowi, radnym. 
Chciałabym również po-
dziękować lokalnej społecz-
ności, rodzicom, za udział 
w tych pracach, za wielką 
pomoc okazaną w chwili roz-
poczęcia remontu aż do jego 
zakończenia - Ewa Brzózka, 
dyrektor ZKiW w Rajkowach. 
M.W

Uroczyste otwarcie przedszkola
Oficjalne otwarcie zmodernizowanego przedszkola 
w Rajkowach odbyło się dzisiaj o godz. 10:00. 
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Podczas spotkania goście opowiadali o przy-
szłości Polski w Unii Europejskiej oraz roli ko-
ścioła w państwie. Wspominali również pierw-
sze niezależne wybory w 1989 roku. Po części 
oficjalnej nastąpiły pytania od mieszkańców 
Starogardu i okolic. 
Jarosław Wałęsa to poseł na Sejm V i VI ka-
dencji (2005–2009), poseł (od 2009) do Par-
lamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. 
W wyborach 26 maja kandyduje z 10 miejsca 
na liście z hasłem: „Ostatni na liście, pierw-
szy do pracy”. 

ChCE SilnEJ POlSKi W SilnEJ 
i BEZPiECZnEJ EUROPiE 

- To bliskie mi hasło oznaczające wiodącą po-
zycję Polski w Unii Europejskiej, ale także ta-
kie wartości jak solidarność, wolność, god-
ność i demokrację. Czy chcemy otwartej na 
Polskę Europy, czy też pozwolimy populistom 
na wyprowadzenie Polski z Europy? Polacy 
muszą być bezpieczni, a do tego Europa - ta 
na zachód od Polski, bo granic już przecież 
nie ma - jest nam niezbędna. 

PRZySZła KaDEnCJa? 

- To będzie sprawdzian naszej wzajemnej ko-
munikacji. Skomplikowanie prawa, wyzwa-
nia zmieniającej się Europy, nowy charakter 
Unii Europejskiej – to są zagadnienia, które 
chcę przybliżać zarówno gościom Parlamen-

tu, studentom, dziennikarzom, jak i Wam, Po-
morzanki i Pomorzanie. Chcę, byście mieli 
kogoś, kogo można zapytać o Polskę w Unii 
i Unię w Polsce. Przyszła kadencja to także 
czas troski o polskich przedsiębiorców. Na-
sze produkty i firmy są cenione w Unii. Je-
steśmy synonimem ekologii i jakości. Musimy 
to utrzymać. Musimy stawiać na sprawiedliwy 
handel, wyrównanie szans na rynku cenowym 
i równość przed prawem. Chcę reprezentować 
w Komisji Międzynarodowego Handlu (INTA).
Rybołówstwo – to kolejna dziedzina, o którą 

zwłaszcza my Polacy musimy dbać.
- Specyfika połowów bałtyckich, regulacje po-
łowu i limity nieadekwatne do zapotrzebowa-
nia. Choć już wiele zrobiliśmy w poprzedniej 
kadencji, wciąż musimy mówić silnym głosem 
o problemach pomorskich rybaków - dodaje 
europoseł.

aPEl

26 maja każdy z nas będzie decydował 
o przyszłości Europy, a tym samym o przy-

szłości Polski podczas wyborów do Parla-
mentu Europejskiego. 
- Wybierzmy mądrze. Wybierzmy doświad-
czenie, wiedzę o Unii Europejskiej ale też 
takie wartości jak solidarność i szacunek do 
drugiego człowieka. Proszę o Państwa za-
ufanie i głos i obiecuję, że będę godnie re-
prezentował każdego z Was i każdy z Was 
jest dla mnie niezwykle ważny – mówił na 
zakończenie spotkania. Potem 20 uczniom 
wręczył egzemplarze Konstytucji RP z auto-
grafem swoim i Lecha Wałęsy. J.Rokiciński

Jarosław Wałęsa w Starogardzie
7 maja w Sali Kryształowej ze swoimi wyborcami spotkał się europoseł Jarosław Wałęsa (43l). Towarzyszyła mu mama Danuta Wałęsa, 
starogardzki poseł Sławek Neumann i szefowa biura Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Frekwencja dopisała. 

REKLAMA                                                        75/2019/RL
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W czwartek 16 maja br. zajmujący się 
zwalczaniem przestępstw o charakte-
rze gospodarczym funkcjonariusze, 
podczas kontroli lokalu na terenie 
Starogardu Gdańskiego ujawnili nie-
legalne urządzenia do gier losowych. 
Wspólne działania mundurowych 

z miejscowej jednostki z funkcjonariu-
szami Oddziału Celnego w Kwidzynie 
doprowadziły do zabezpieczenia pię-
ciu nielegalnych automatów do gier. 
Ich wartość szacowana jest na kwotę 
blisko 60 tys. zł. Urządzenia zostały 
przekazane funkcjonariuszom służby 

celnej, którzy będą prowadzić dalsze 
postępowanie w sprawie. 
Za popełnienie tego przestępstwa 
Ustawa o grach hazardowych prze-
widuje karę grzywny do 720 stawek 
dziennych oraz karę do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Kolejne nielegalne 
automaty do gier 
- zabezpieczone

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim wspólnie z funkcjonariu-
szami Oddziału Celnego w Kwidzynie zabezpieczyli pięć nielegalnych automatów do gier.

W środę 15 maja br. starogardzcy kryminalni zatrzyma-
li 19-latka, który posiadał przy sobie środki odurzają-
ce. Mieszkaniec Kociewia wpadł na gorącym uczynku 
w czasie, gdy przebywał w pomieszczeniu gospodar-
czym u swojego znajomego. 
Podczas przeszukania należącego do mężczyzny pleca-
ka, funkcjonariusze znaleźli woreczki foliowe z białym 
proszkiem i suszem roślinnym. Badanie testerem wyka-
zało, że była to amfetamina i marihuana. 
Mężczyzna został doprowadzony do starogardzkiej ko-
mendy, gdzie został osadzony w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych. Dzisiaj śledczy przedstawią mu za-
rzuty. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewidu-
je za ten czyn karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymano mężczyznę, 
który posiadał narkotyki
Kryminalni ze Starogardu Gdańskie-
go zatrzymali 19-latka, który posia-
dał przy sobie środki odurzające.  

Wczoraj kilka minut po godz. 15:00 
dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
w Starogardzie Gdańskim otrzymał in-
formację o potrąceniu pieszej. Do zda-
rzenia doszło w zatoczce przy przy-
stanku na Al. Armii Krajowej. 
Jak wstępnie ustalili pracujący na 
miejscu policjanci, kierowca autokaru 
włączając się do ruchu potrącił kobie-
tę, która przechodziła na drugą stro-
nę ulicy w miejscu niedozwolonym. 
Uczestnicząca w zdarzeniu piesza tra-
fiła do szpitala. Obrażenia jakich do-
znała 77-letnia mieszkanka Kociewia 
okazały się śmiertelne.
Badanie alkomatem wykazało, że kie-
rowca był trzeźwy. Pracujący na miejscu 
funkcjonariusze przeprowadzili oględzi-
ny pojazdu, a policyjny technik wykonał 
dokumentację procesową oraz zabez-
pieczył ujawnione ślady, które pomo-
gą w wyjaśnieniu bliższych okoliczności 
tego tragicznego wypadku.
Policjanci apelują do kierowców 
o ostrożną jazdę, szczególnie przy 

Piesza potrącona przez autobus
Policjanci ze Starogardu Gdańskiego wyjaśniają okoliczności tragicznego 
w skutkach wypadku drogowego, w którym zginęła mieszkanka powiatu sta-
rogardzkiego. Piesza została potrącona przez ruszający z przystanku auto-
bus. Obrażenia jakich doznała 77-letnia kobieta okazały się śmiertelne.

dojeżdżaniu do skrzyżowań i przejść 
dla pieszych. Mundurowi ostrzega-
ją także pieszych i rowerzystów, aby 
zachowali szczególną ostrożność przy 
wkraczaniu i poruszaniu się po jezd-

ni. Dla naszego bezpieczeństwa pa-
miętajmy również o używaniu elemen-
tów odblaskowych, szczególnie w tym 
okresie, gdy widoczność na drodze 
jest znacznie ograniczona.

Objazd dla autobusów MZK zostanie poprowadzony ul. 
Szumana, gdzie będą znajdowały się tymczasowe przy-
stanki autobusowe.
Drugi etap przebudowy ul. Kopernika obejmie odcinek 
od ronda św. Wojciecha do ul. Szumana. Kolejnym eta-
pem będzie odcinek od. ul. Szumana do ul. Pelplińskiej. 
Budowa potrwa do końca listopada 2019 r.
Ulica Kopernika, podobnie jak na pierwszym odcinku, 
będzie miała 6 metrów szerokości. Po obu stronach po-
wstaną nowe chodniki, a po stronie północnej na odcin-
ku od ronda św. Wojciecha do ul. Pelplińskiej ciąg pie-
szo-rowerowy. Wykonawca, czyli firma Strabag prze-
buduje całą infrastrukturę podziemną, tj. kanalizację 
deszczową i sanitarną wraz z przyłączami w zakresie 
pasa drogowego oraz usunie kolizje z sieciami teletech-
nicznymi i gazową. Przy przejściach dla pieszych poja-
wią się azyle bezpieczeństwa. Przebudowane zostanie 
oświetlenie. Miejska spółka komunalna „STAR-WiK” zaj-
mie się przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
na remontowanym odcinku.

tymczasowa 
ORgaNIzaCJa RUChU
27 maja na odcinku od sklepu liDl 
do ul. Szumana zamknięta zostanie 
ul. Kopernika. Wprowadzona bę-
dzie tymczasowa organizacja ru-
chu drogowego.
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OGłOSZEnia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

WynaJMĘ

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe w bloku, 
Wejherowo, tel. 517 159 871

Pokój do wynajęcia Rumia, tel. 694 642 709 

KUPiĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDaM

SPRZEDAM Volkswagen Polo 2001r., czer-
wony, stan bardzo dobry, Wejherowo, tel. 517 
159 871

KUPiĘ

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

EDUKACJA
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam zmywarkę 60 wolnostojąca, w bar-
dzo dobrym stanie, Wejherowo, tel. 509 949 
086

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

USŁUGI

Fotografia ślubna i okolicznościowa, www.faj-
ny-fotograf.pl, Facebook.com/fajnyfoto

RÓŻNE

Wyprzedaż sprzętu bazowego, likwidacja fir-
my, tanio, tel. 781 426 010

Dmuchawa stan dobry, 550 zł‚ Szemud, tel. 
510 751 837

Szlifierka 450 zł‚ Szemud, tel. 510 751 837

SPRZEDAM - beczki plast., 200 L na dzałkę 
do wody, czyste cena 40 zł/szt, większa ilość 
taniej, tel. 511 841 846 

Sprzedam rower dla dziecka, 70 zł, tel. 794 583 441

SPRZEDAM działkę ogrodnicza w Gościcinie, 
tel. 538 443 446

Sprzedam rowery damskie, męskie, młodzie-
żowe, dziecinne oraz przyczepkę rowerową, 
od 100 zł, tel. 603 661 240

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

Pług 3 skiby i brony 5 zawieszane, 750 zł, tel. 
600 667 860

Fotelotapczan 1 osobowy i fotel gratis, 110 zł, 
tel. 600 667 860

Przyczepa do kostek 6.m, stan dobry, 2600 zł‚ 
Szemud, tel. 510 751 837

Od prądu, który wykorzystujemy do zasi-
lania naszych odbiorników tj. oświetlenia, 
urządzeń elektronicznych i elektrycznych 
oraz urządzeń grzewczych.
Gazu wykorzystywanego w kuchni i do 
ogrzewania. Węgla, którym w okresie zimo-
wym nie tylko się ogrzewamy ale i w naj-
większym stopniu sami siebie i naszych są-
siadów po prostu zatruwamy.
Czy mamy tę możliwość? Tak.
Najwięcej energii wykorzystujemy do przy-
gotowania ciepłej wody i ogrzania budyn-
ku.  W przypadku budynków już wybudowa-
nych będzie to niezmiernie trudne. Przede 
wszystkim wiąże się to z modernizacją ca-
łego budynku jak wymiana okien, docie-
plenie elewacji oraz docieplenie dachu. 
W przypadku nowo budowanego budynku 
cel jest jak najbardziej osiągalny. Szacuje 
się, że koszt budowy budynku energoosz-
czędnego w stosunku do tradycyjnego jest 
o 10-15 % wyższy. Co nam to daje? Dużo 
niższe zapotrzebowanie na energię ciepl-
ną. Już na początku możemy zrezygnować 
z przyłącza gazowego tj. odchodzi nam 
koszt projektu jak i koszt samego wyko-
nania. Rezygnacja z wewnętrznej instala-
cji gazowej, pieca gazowego i komina spa-
linowego. W przypadku większych budyn-
ków możemy zamienić to na pompę ciepła. 
W mniejszych na bezpośrednie źródło cie-

pła takie jak elektryczne ogrzewanie pod-
łogowe i ścienne lub na promienniki ciepła, 
których koszt wykonania jest kilkukrotnie 
niższy od rozwiązań tradycyjnych.  
Ale cena energii elektrycznej rośnie i bę-
dzie rosła. Tak jak cena węgla, gazu i ropy. 
Większość elektrowni w Polsce to węglowe 
i gazowe. Cena prądu jest uzależniona od 
właśnie ich ceny. 
Jak się przed tym ustrzec? Montując wła-
sny generator prądu. Jeszcze parę lat temu 
najpopularniejsze były przydomowe elek-

trownie wiatrowe, niestety są to małe urzą-
dzenia o niskich masztach dla których nie 
jesteśmy wstanie określić czy w tym miej-
scu nasza produkcja prądu osiągnie za-
kładany cel. Do tego cena za takie urzą-
dzenie nie zmienia się od lat.
Obecnie najpopularniejszym generato-
rem prądu jest elektrownia fotowoltaicz-
na. Najważniejszą cechą tego typu urzą-
dzenia jest wyliczenie dość precyzyjnie 
jaką ilość energii otrzymamy w ciągu ca-
łego roku.  Jednak energia słoneczna nie 

jest źródłem przystosowanym do zasilania 
odbiorów w sposób ciągły w czasie trwa-
nia doby. Dzięki ustawie o Odnawialnych 
Źródłach Energii nadwyżkę z nadproduk-
cji oddajemy do zakładu energetycznego. 
W przypadku instalacji do 10 kWp w nocy 
lub w okresie jesienno zimowym 80% od-
danej energii do sieci możemy pobrać na 
własne potrzeby. Z instalacji od 10 do 50 
kWp- jest to już 70%.  Co istotne cena in-
stalacji z roku na rok jest coraz niższa. 
Czy będzie nadal spadać? Być może ale 
wydaje mi się, że producenci paneli będą 
szli w innym kierunku a mianowicie po-
prawienia efektywności modułów tak aby 
zmniejszyć ich wymiary przy zachowa-
niu tej samej mocy. Już teraz producen-
ci prześcigają się w nowinkach technicz-
nych np. pokrycie szkła  grafenem, żeby 
nie trzymał się na nich żaden brud. Czysz-
czenie paneli dwa razy w roku może być 
uciążliwe i generować dodatkowe małe ale 
koszta, które eliminuje nowa technologia. 
Inną coraz bardziej popularną technologią 
są panele gdzie z obu stron jest szkło. Pa-
nele są mniej podatne na warunki atmos-
feryczne (dłuższa gwarancja na uzysk na-
wet po 30 latach muszą mieć 81% wydaj-
ności jaką miały w dniu założenia) oraz le-
piej się ochładzają (wysoka temperatura 
panela zmniejsza jego sprawność).

Bądź niezależny od rosnących 
cen za energię

Większość z nas chciałaby uniezależnić się od ciągle rosnących cen energii. 
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W sobotę na stadionie im. Kazimierza Deyny drużyna pił-
karzy KP Starogard rozegrała mecz 29 kolejki III Ligii  gr. 
II. Piłkarze KP po ciężkim meczu zremisowali z druży-
ną Kotwica Kołobrzeg 1:1. Bramkę wyrywnującą dla go-
spodarzy, w doliczonym czasie gry strzelił Filip Sosnow-
ski. M.W

EmOCJE W dOgRyWCE

Tym razem nasze utalentowane dziew-
czyny wytańczyły ;

I miejsce zespół „Dance crew” w ka-•	
tegorii formacje dancehall 12-15 lat 
I miejsce zespół „Dutty wine” w ka-•	
tegorii formacje dancehall powy-
żej 15 lat
II miejsce zespół „Willie bounce” •	
w kategorii formacje dancehall 9-11 
lat 
II miejsce duet Dancehall 12-15 lat •	
Natalia Żygowska i Agata Czerwiń-
ska
III miejsce duet dancehall 12-15 lat •	
Weronika Spica i Marta Klasa
III miejsce Mini formacja 12-15 lat •	

Dagmara Żygowska , Laura Czapla 
i Kasia Tomaszewska
I miejsce solo dancehall powyżej 15 •	
lat Sandra Narloch; II miejsce solo 
dancehall powyżej 15 lat Patrycja 
Grzonka
III miejsce solo dancehall powyżej 15 •	
lat Agata Niedźwiedź
IV miejsce solo dancehall 12-15 lat •	
Oliwia Muszyńska i VII miejsce solo 
dancehall 12-15 lat Julia Duraj

Piękne zakończenie sezonu konkurso-
wego! Zespoły pokonały wiele znako-
mitych zespołów z całej Polski.
Gratulujemy!

Wielki ogólnopolski sukces zespołów 
tanecznych ze Starogardu!

11 maja zespoły dancehallowe z Ogniska Pracy Pozaszkolnego w Starogardzie Gdańskim wzięły udział w II Ogólnopolskim Festiwa-
lu Zespołów Artystycznych „Awangarda”. Talent, pracowitość - ich złoty deszcz nagród, pochwał i zachwytów trwa. 

W skład trójboju lekkoatletycznego 
wchodzi: bieg na 50 m, rzut piłeczką pa-
lantową oraz skok w dal ze strefy. Na-
tomiast w skład czwórboju lekkoatle-
tycznego wchodzi: bieg na 60 m, bieg 
na 600m w kat. dziewcząt oraz bieg na 
1000m w kat. chłopców, rzut piłeczką pa-
lantową i do wyboru skok w dal ze strefy 
lub skok wzwyż. Punktuje cała drużyna, 
więc każdy wynik (który jest przeliczany 
wg specjalnych tabel czwórbojowych) 
jest na wagę złota. Pomimo niesprzyjają-
cej pogody zawodnicy i zawodniczki da-
wali z siebie 100% możliwości. 
W rezultacie w trójboju (dla roczników 
2008 i młodszych), wyniki ukształto-
wały się następująco: Kategoria dziew-
cząt: miejsce I PSP 1 (skład: Marika Pie-
niaszek, Aleksandra Jasińska, Iga Koło-
dziejska, Lena Prokopów, Nina Proko-
pów) miejsce II PSP 8 miejsce III PSP 3 
miejsce IV PSP 4 ,  miejsce I PSP 1 (skład: 
Marika Pieniaszek, Aleksandra Jasińska, 
Iga Kołodziejska, Lena Prokopów, Nina 

Prokopów)
Wyniki kategoria chłopców:miejsce I PSP 
4 (skład: Alan Kurszewski, Bogumił Wo-
jak, Alan Pepliński, Ksawery Śliwka, Fran-
ciszek Mikulski ,  Antonii Mikulski ) miej-
sce II PSP 3 miejsce III PSP 1 miejsce IV 
PSP 8 miejsce V PSP 2, miejsce I PSP 4 
(skład: Alan Kurszewski, Bogumił Wojak, 
Alan Pepliński, Ksawery Śliwka, Franci-
szek Mikulski ,  Antonii Mikulski )
Czwórbój Lekkoatletyczny roczniki 2006 
i młodsi. Wyniki kategoria dziewcząt: 
miejsce I PSP 8 (skład: Oliwia Danielek, 
Lena Karcz, Paulina Miszewska, Katarzy-
na Przepiera, Magdalena Walczak, Ma-

rietta Zdrojewska, Agata Szramka, Anto-
nina Szramka) miejsce II PSP 1 miejsce III 
PSP 4 miejsce IV PSP 6 miejsce V PSP 2 
miejsce VI PSP 3, miejsce I PSP 8 (skład: 
Oliwia Danielek, Lena Karcz, Paulina Mi-
szewska, Katarzyna Przepiera, Magdale-
na Walczak, Marietta Zdrojewska, Agata 
Szramka, Antonina Szramka)
Wyniki kategoria chłopców: miejsce 
I PSP 4 (skład: Marek Bielecki, Ma-
teusz Bielecki, Filip Chmielecki, Alan 
Czerwiński, Damian Wiącek, Nikodem 
Żyjewski) miejsce II PSP 1 miejsce III 
PSP 3 miejsce IV PSP 8 miejsce V PSP 
6 miejsce VI PSP 2.

ZDJĘCIA: Artur Hossa

Gorąca atmosfera mimo chłodu
5 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim przeprowa-
dził Miejskie igrzyska Dzieci w Czwórboju oraz w trójboju lekkoatletycz-
nym. W jakich dyscyplinach rywalizowali zawodnicy? 

BOKSERZY Z KLUBU 
SPORTOWEGO KS RING 
KOCIEWIE ZE STAROGAR-
DU GDAńSKIEGO WZIĘLI 
UDZIAŁ W XXV OGóLNO-
POLSKIEJ OLIMPIADZIE 
MŁODZIEŻY - MISTRZO-
STWA POLSKI KADETóW 
W BOKSIE. KLUB REPRE-
ZENTOWALI - WIKTOR 
BANIAK 50KG, KACPER 
BURCZYK 63KG, BŁAŻEJ 
DUNAJSKI 75KG.

Mistrzostwa Polski kadetów w boksie


