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Polub nas 
na facebooku:

W niedzielę 7 lipca do Zblewa zje-
chały tysiące mieszkańców regio-
nu i gości z całej Polski, by wspól-
nie bawić się na XXI Festynie Ko-
ciewskim. To jedna z najwięk-
szych, plenerowych imprez let-
nich w regionie, bardzo lubiana 
przez publiczność ze względu na 
świetną atmosferę i zawsze atrak-
cyjny program.

A zatem – zacznijmy od początku czyli od 
oficjalnego otwarcia naszej imprezy! Do-
konał tego nasz wójt Artur Herold wraz 
z gośćmi specjalnymi: starostą starogardz-

kim Kazimierzem Chyłą oraz Bogusławem 
Ziembą, komendantem powiatowym Policji. 
A kiedy tylko padło symboliczne „XXI Fe-
styn Kociewski uważamy za otwarty….” – na 
scenie zrobiło się kolorowo, wesoło i gwar-
nie: jednym słowem – sceną zawładnęła na-
sza „Kociewska Familija” z Pinczyna.
A skoro mowa o smacznej kuchni to z pew-
nością mowa o naszych najlepszych na świe-
cie Paniach Gospodyniach (i Panach Gospo-
darzach) z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
Zblewo. Nie mogło ich zabraknąć na naszym 
festynie, bo mają rzesze wiernych fanów – 
miłośników regionalnych specjałów. 
Na koncert Roksany przyszły prawdziwe tłu-
my! I myliłby się ten kto sądzi, że publicz-
ność wypełniła cały stadion w Zblewie, bo 

tak naprawdę było jej dwa razy więcej! Był 
to bowiem jedyny koncert na którym - jak się 
okazało - bawiły się aż dwa „piętra” publicz-
ności tj. stojący na murawie rodzice, a na ich 
plecach i ramionach – przeszczęśliwe dzieci! 
I wszyscy fantastycznie się bawili.
Po koncercie Roksana Węgiel spotkała się 
z fanami, rozdawała autografy i pozowa-
ła do zdjęć. Najmłodsza publiczność nie 
kryła radości, że podczas Festynu Kociew-
skiego pomyślano także o nich. 
Zespół Weekend kochają wszyscy! Bo kto 
nie zna takich hitów jak „Ona tańczy dla 
mnie” czy „Moje miasto nigdy nie śpi”? I rze-
czywiście – Zblewo nie spało, a świetnie ba-
wiło się podczas koncertu zespołu Weekend. 
Lider zespołu Radek Liszewski natychmiast 

złapał żywy kontakt z publicznością, z któ-
rą wspólnie śpiewał i bawił się do wieczora. 
Był też czas na wspólne zdjęcia i chwilę roz-
mowy, a muzyk nie krył po koncercie, że pu-
bliczność zblewska jest rewelacyjna! My to 
wiemy – jest najlepsza na świecie! 
Na ten koncert zjechali fani z całej Pol-
ski! I nic dziwnego, bo hity zespołu Varius 
Manx należą już do czołówki polskiej pio-
senki. Podczas niedzielnego koncertu mo-
gliśmy usłyszeć i zaśpiewać wraz z zespo-
łem dobrze już znane hity jak m.in. „Orła 
cień” czy „Piosenkę księżycową”, jak i now-
sze utwory z ostatniej płyty „Ent”, o której 
sama wokalistka mówi tak: „Czuję że odda-
łam tej płycie najpiękniejszą część siebie 
w tym momencie”.

XXI FESTYN KOCIEWSKI w Zblewie 
Muzyka, zabawa i tradycja
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W kościelnych ławach – dziesiątki policjantów z całego po-
wiatu, najwyższe władze województwa pomorskiego, powiatu 
starogardzkiego i gminy Zblewo, samorządowcy, parlamenta-
rzyści, politycy, przedstawiciele Rodzin Katyńskich z Gdańska 
i Gdyni, pinczyńscy harcerze, mieszkańcy, aż w końcu – rodzi-
na Gałązków. To właśnie z jej inicjatywy ponad rok temu po-
wstał komitet upamiętnienia Franciszka i Ottona Gałązków. Na 
jego czele stanął 85-letni Achilles Gałązka, który od wielu mie-
sięcy niestrudzenie pukał od drzwi do drzwi, by zdobyć jak 
najszersze wsparcie w realizacji tego dzieła. I udało się.
I tak, w niedzielne przedpołudnie kościół w Pinczynie zastygł 
w zadumie i modlitwie. Mszę świętą w intencji Franciszka i Ot-
tona Gałązków koncelebrował ksiądz Mieczysław Bizoń oraz ks. 
Prałat Ryszard Wiśniewski i ks. Marek Szymkowski. Nabożeń-
stwo uświetnił występ „Kociewskiej Familiji” oraz historyczna 
prezentacja doktora Piotra Szubarczyka z Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Można też było obejrzeć wystawę przygotowaną przez 
IPN a poświęconą zbrodni katyńskiej. Losy braci Gałązków i re-
alia tamtych czasów przypomniał zebranym wójt Artur Herold. 
Wójt nie krył wzruszenia, że jesteśmy świadkami i uczestnikami 
wyjątkowej uroczystości. „Byli jednymi z nas. Synowie pinczyń-
skiej ziemi. Wiem, że nas teraz słyszą. Są obecni w tej świątyni 
Otton i Franciszek Gałązkowie i są naszym symbolem Niepod-
ległej Polski… Bóg, Honor, Ojczyzna... Bo żyli pośród nas i oddali 
życie za wolną Polskę i do końca pozostawali na swoich stano-
wiskach w mundurze jako policjanci…” - mówił wójt.
Dodajmy, iż również data samej uroczystości jest nieprzypad-
kowa - zorganizowano ją bowiem nie tylko w przededniu Świę-
ta Policji, ale także - w 100. rocznicę powstania polskiej Poli-
cji Państwowej. Te daty to symbol – symbol policyjnej przysię-
gi, ideałów i wartości, odwagi i poświecenia na rzecz innych 
– które było niezmiernie ważne w życiu braci Gałązków. Do 
ostatniego dnia pozostali im wierni. Nawiązał do tego podczas 

homilii ks. Mieczysław Bizoń, który podkreślił, iż służba dru-
giemu człowiekowi to właśnie najpiękniejszy przejaw miłości.
Z kolei senior rodziny Gałązków - pan Achilles nie krył wzru-
szenia i wdzięczności. W imieniu całej rodziny oraz wszyst-
kich tych, którzy stracili bliskich w sowieckich obozach po-
dziękował za wsparcie w realizacji tego dzieła. Pamiątkowe 
listy wdzięczności otrzymał m.in. ksiądz proboszcz M.Bizoń, 
wójt Artur Herold, Komendant Komendy Powiatowej Policji 
w Starogardzie Gdańskim  inspektor Bogusław Ziemba, Piotr 
Szubarczyk oraz sołtys Pinczyna Tomasz Boszka.
Po mszy świętej uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą 
braciom Gałązkom w bocznej kruchcie kościoła. Dokonali 
tego wspólnie: Jerzy Gałązka, syn aspiranta Ottona Gałąz-
ki, Wójt Gminy Zblewo Artur Herold, Komendant Powiatowy 
Policji inspektor Bogusław Ziemba oraz dr Piotr Szubarczyk 

Pamiątkowa tablica i uroczysta msza święta. Setki mieszkańców i gości. Sztandary i warta ho-
norowa. Biało-czerwone opaski Rodzin Katyńskich. Łzy wzruszenia. I okrzyk, który tak mocno 
i szczególnie zabrzmiał w pinczyńskiej świątyni po 80 latach, jakby mury kościoła cały czas 
czekały na te słowa - „Chwała Bohaterom!”. Tak w minioną niedzielę (21 lipca) uczczono pa-
mięć Franciszka i Ottona Gałązków - policjantów z Pinczyna, którzy w 1940 roku zostali za-
mordowani w Twerze - na „nieludzkiej ziemi, która płacze krwią”...

Gmina Zblewo/Pinczyn. 
Chwała bohaterom!

Na niedzielną uroczystość poświęconą pamięci policjantów zamordowanych w Związ-
ku Sowieckim do kościoła pw. św. Elżbiety w Pinczynie przyszły prawdziwe tłumy. 
Czuło się podniosły nastrój i wyjątkowość tej chwili, kiedy to po 80 latach przywra-
cana jest pamięć o tych, o których świat miał zapomnieć. Nie zapomniał...

z IPN. Następnie hołd i symboliczne wiązanki kwiatów złoży-
ły liczne delegacje.
Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem pieśni pa-
triotycznych, a ten wyjątkowy koncert poprowadził Przemy-
sław Radziszewski oraz Michał Olejnik. Historyczny kontekst 
każdej z pieśni przypomniał zaś Piotr Szubarczyk. Na koniec, 
wójt Artur Herold zaprosił wszystkich do ogrodów przy pin-
czyńskiej plebanii, gdzie był czas na długie rozmowy, wspo-
mnienia i radość z tego wyjątkowego spotkania. Był tez czas 
na poczęstunek, przygotowany m.in. przez uśmiechnięte Pa-
nie Gospodynie z tutejszego KGW.
A przed tablicą jeszcze długo po zakończeniu uroczystości 
przystawali mieszkańcy, którzy przychodzili specjalnie po to, by 
w tym symbolicznym miejscu oddać hołd i pomodlić się także za 
swoich bliskich, którzy zginęli w sowieckich obozach. W Pinczy-
nie jest bowiem wiele takich tragicznych historii. Ale jak pięknie 
pokazuje niedzielna uroczystość – pamiętamy. I dbamy o tę pa-
mięć, aby przetrwała w sercach kolejnych pokoleń.
Przypomnijmy, że Patronat honorowy nad wydarzeniem pełnił 
Wójt Gminy Zblewo Artur Herold.
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Przy drogach pojawiają 
się wiatraki wytwarzające 
energię elektryczną. Co-
raz więcej osób decydu-
je się korzystać z jej alter-
natywnych źródeł, takich 
jak panele słoneczne, tym 
samym uzyskując energię 
znacznie taniej. Niektórzy 
postawili również na sa-
mochody elektryczne.

Po polskich drogach po-
rusza się już ponad 5 ty-
sięcy pojazdów elektrycz-
nych, które mogą korzy-
stać z niemal 1148 punk-
tów ładowania. Codzien-
nym widokiem są już 
w całej Europie – jest ich 
około 100 tysięcy. W Sta-
rogardzie Gdańskim po-
siadacze pojazdów elek-

trycznych mają możliwość 
ładowania ich w trzech 
punktach. Stacje ładują-
ce znajdują się w okolicy 
Dworca PKP, Dworca PKS 
oraz na parkingu pod Ga-
lerią Neptun.

Do najważniejszych punk-
tów „Programu Rozwo-
ju Elektromobilności” na-
leży m.in. przygotowanie 
i wypracowanie koncepcji 
rozwoju elektromobilności 
w Polsce oraz realizacja 
i koordynacja projektów 
w ramach Programu E-bus 
i E-car. Program Rozwoju 
Elektromobilności z 2017 
roku zakłada dopłaty dla 
nabywców pierwszych 100 
tysięcy aut elektrycznych, 
zniesienie akcyzy przy ich 

Stacje ładujące auta 
elektryczne w Starogardzie

W dobie coraz większych opłat za energię, większej świadomości o zmianach klimatycznych i potrzebie ochro-
ny środowiska, źródła alternatywne mają szersze zastosowanie, a zapotrzebowanie na nie wzrasta.  

zakupie, a nawet obłoże-
nie ich zerową stawką po-
datku VAT. Miałoby to obni-
żyć cenę aut elektrycznych 
do poziomu spalinowych. 
Dodatkowe atuty ładowa-
nych elektrycznie samocho-
dów to jazda po buspasach 
i bezpłatne parkowania 
w miastach. Takie rozwiąza-
nie to znacznie mniej spalin. 
Zyskuje nie tylko środowi-
sko, ale także właściciel sa-
mochodu.

Dzięki prostej konstrukcji 
samochody elektryczne są 
mniej awaryjne i nie wyma-
gają wymiany oleju czy fil-
trów. Auto napędzane w ten 
sposób pracuje cicho, dzięki 
czemu korzystanie z niego 
jest bardziej komfortowe.

Zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla, mniejsze za-
potrzebowanie na wyczer-
pujące się zapasy paliw ko-
palnych, oszczędność pie-
niędzy, a co za tym idzie 
poprawa klimatu, zdrowia 
i zmniejszenie zanieczysz-
czenia powietrza to najważ-
niejsze zalety samochodów 
elektrycznych. Może warto 
się do nich przesiąść. 
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Targowisko będzie obiektem cało-
rocznym i ogólnodostępnym, w pełni 
dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. W ramach inwesty-
cji powstaną m.in.: dwie wiaty targo-
we dla 40 stoisk handlowych (10 po-
jedynczych i 15 podwójnych) z ladą 
od strony pieszych i przestrzenią dla 
auta dostawczego; budynek zaple-
cza administracyjno-socjalnego oraz 
utwardzenie terenu dla: stanowisk 
handlowych, ciągów pieszych, jezd-
nych i placów manewrowych. Ponad-
to będzie parking (20 miejsc postojo-
wych) i wykonane zostanie oświetle-
nie terenu lampami. Na zdjęciu pre-
zentujemy wizualizację targowiska.
Umowę na realizację budowy podpisa-
li burmistrz Skarszew Jacek Pauli oraz 

przedstawiciele zarządu wykonaw-
cy, którym jest firma Wiesław Janusz 
z gminy Nowa Karczma. W spotkaniu 
uczestniczyli też sekretarz gminy Mar-
cin Byczkowski, radny Rady Miejskiej 
w Skarszewach z okręgu nr 3 Mateusz 
Wejer - jeden z inicjatorów budowy tar-
gowiska oraz Andrzej Janikowski – na-
czelnik Wydziału Zamówień Publicz-
nych i Legislacji w Urzędzie Miejskim.
Operacja typu „Inwestycje w targowi-

ska lub obiekty budowlane przeznaczo-
ne na cele promocji lokalnych produk-
tów” współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji w tworze-
nie, ulepszanie i rozwijanie podstawo-
wych usług lokalnych dla ludności wiej-
skiej, w tym rekreacji, kultury i powią-
zanej infrastruktury” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Powstanie całoroczne 
Targowisko Gminne

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą budowy Targowiska Gminnego 
w Skarszewach. Powstanie ono na terenie w pobliżu dawnego dworca kolejowego, 
w ramach projektu, na który gmina pozyskała dofinansowanie. 

Podczas spotkania podpisano 
również umowę, dzięki której gmi-
na Skarszewy będzie mogła zmo-
dernizować kolejną drogę śród-
polną. Na mocy uchwały Zarządu 
Województwa Pomorskiego gmina 
otrzymała na ten cel ponad 80 tys. 
zł, co razem ze środkami gminny-
mi pozwoli na wykonanie utwar-
dzenia w postaci płyt drogowych 
na drodze z Kamierowskich Pie-
ców do Bożegopola Królewskie-
go (odcinek o dł. 420 m). Zadanie 
będzie realizowane niezwłocznie. 
Dodajmy, że to gmina wnioskowała 
o środki na modernizację.
W spotkaniu z marszałkiem uczest-
niczyli także naczelnik Wydziału 
Inwestycyjnego Katarzyna Zmura 
oraz naczelnik Wydziału Funduszy 
Europejskich Jarosław Kolaska.

System takiego przejścia identyfikuje przechodnia, 
odróżniając go od innych obiektów (np. zwierzęcia 
czy samochodu). Oszczędne LED-y emitują zogni-
skowany strumień światła w taki sposób, aby poma-
lowane na biało pasy były kontrastowo widoczne dla 
kierowców na tle ciemnej jezdni. Kiedy z przejścia 
chce skorzystać przechodzień, system automatycz-
nie zwiększa natężenie oświetlenia.
- To bardzo innowacyjne działanie możliwe jest dzięki 
współpracy Gminy Skarszewy i spółki Energa Oświetle-
nie – zaznacza burmistrz Skarszew Jacek Pauli. 
Montaż urządzeń dotyczy następujących lokalizacji: 
przy ul. Dworcowej – niedaleko wejścia do Szkoły Pod-
stawowej; przy ul. Kościuszki - w pobliżu Banku Spół-
dzielczego i w pobliżu kościoła Parafii pw. św. Michała 
Archanioła; przy ul. Młyńskiej – w pobliżu skrzyżowa-
nia ul. Dworcową i przy ul. Wybickiego, ul. Kościerska 
– łącznie 4 miejsca, ul. Tczewska - vis a vis przystan-
ku autobusowego; Bolesławowo - przy Zespole Szkół 
Rolniczych CKP oraz Demlin – przy budynku szkoły.

Bezpieczniej 
na przejściach 
dla pieszych
W Skarszewach trwają prace 
związane z budową inteligentnych 
przejść dla pieszych, które znacz-
nie podniosą poziom bezpieczeń-
stwa ich użytkowników. 

Wizyta marszałka w Skarszewach
W skarszewskim 
Urzędzie Miejskim 
gościł marszałek wo-
jewództwa pomor-
skiego Ryszard Świl-
ski. W trakcie spotka-
nia omówił z burmi-
strzem Jackiem Pauli 
i sekretarzem gminy 
Marcinem Byczkow-
skim bieżące sprawy 
związane z realizowa-
ną na terenie Skar-
szew rewitalizacją. 
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Centrum Starogardu Gdańskiego to 
prawdziwa historyczna perełka na Ko-
ciewiu. Wiedzą o tym wszyscy miesz-
kańcy regionu, ale nie wszyscy zdawali 
sobie sprawę z czekających na odkry-
cie podziemnych zabytków. Dopiero 
bardzo żmudna i wyczerpująca praca 
archeologów doprowadziła do odkry-
cia wielu artefaktów i fundamentów 
jednego z największych tego typu śre-
dniowiecznych obiektów na Pomorzu.

RaTUSZ dWa RaZy WIęKSZy 
nIż PRZyPUSZCZanO

Odkryte relikty gotyckiego ratusza pod 
rynkiem w Starogardzie Gdańskim stano-
wią cenny  nabytek dla dziedzictwa kul-
turowego miasta, jak i dla dalszych badań 
naukowych nad budownictwem municy-
palnym w miastach średniowiecznych.
- Na południowej stronie Rynku zna-
leźliśmy gotyckie mury ceglane, po-
chodzące prawdopodobnie z XIV wie-
ku. We wschodniej części dokopaliśmy 

się do reliktów posadzki. Odsłoniliśmy 
praktycznie całe mury i na 99 proc. 
mamy już pełen obrys dawnego ratu-
sza. Nasze wcześniejsze przypuszcze-
nia, że pierwotny ratusz był dwa razy 
większy od obecnego, się potwierdzi-
ły – mówiła podczas wizytacji wyko-
palisk Wojewódzka Konserwator Za-

bytków – Agnieszka Kowalska. - Stan 
zachowania murów w poziomie jednej 
kondygnacji wraz z historyczną klatką 
schodową jest wyjątkowy. Bardzo czę-
sto obserwujemy, że relikty zniszczo-
nej dawniej architektury  gotyckiej za-
chowują się wyłącznie w poziomie ław 
fundamentowych. [...]

Archeolodzy zakończyli 
pracę na rynku

Czas, cierpliwość i żmudna praca archeologów dowiodły, że pod płytą Rynku kry-
ją się prawdziwe historyczne skarby. Odkryto m.in. mury dawnego ratusza, za-
bytkowe rury wodociągowe, średniowieczny bruk, czy naczynia ceramiczne. 

Nastąpi zamknięcie wlotów na rondo od ul. Chojnickiej 
(od strony ul. Piłsudskiego), ul. Kościuszki i ul. Lubichow-
skiej. Przez cały okres przebudowy ronda możliwy będzie 
ruch pojazdów dla kierunku ul. Hallera – Rynek – ul. Choj-
nicka – ul. Lubichowska. W ciągu ul. Lubichowskiej od 
strony ul. Niepodległości (DW 222) ruch pojazdów moż-
liwy będzie do parkingu sklepu Netto. Objazd do ul. Ko-
ściuszki przebiegać będzie ul. Pomorską i Al. Jana Pawła 
II, natomiast objazd do ul. Lubichowskiej przebiegać bę-
dzie analogiczną trasą, lecz w odwrotnym kierunku. Przy-
stanki autobusowe z ul. Szwoleżerów przeniesione zosta-
ną na ul. Niepodległości a z ul. Kościuszki na ul. Pomor-
ską przy Galerii Neptun. Planowany termin przebudowy 
to 3 miesiące, tj. do połowy października.

UWAGA! zMiAnY 
W OrGanizacji rUchU
W związku z przebudową ronda Sta-
rogardzkich Strażaków stanowiące-
go ciąg drogi powiatowej nr 2711G 
ul. Lubichowskiej w Starogardzie 
Gdańskim od wtorku, 16 lipca br. 
została wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu drogowego.

REKLAMA                                19/1019/ZM
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W tym roku dzieci pracowników STEICO miały możli-
wość skorzystania z czterech różnych wyjazdów kolo-
nijnych. Między innymi mogły pojechać do Niechorza, 
Ustronia Morskiego czy Murzasichle k. Zakopanego.

Pierwszy wyjazd do Ustronia Morskiego odbył się w ter-
minie 22.06-02.07.2019. Ustronie Morskie to jedna z naj-
piękniejszych gmin nadmorskich polskiego wybrzeża, 
charakteryzująca się słonecznymi i piaszczystymi plaża-
mi, czystą wodą, mikroklimatem pozbawionym wpływu 

przemysłu oraz malowniczymi klifami. Podczas pobytu 
dzieci zwiedziły między innymi Zamek Książąt Pomor-
skich w Szczecinie, Wały Chrobrego, Centrum Nauki Eu-
reka, Papugarnia Carmen, Woliński Park Narodowy i Mię-
dzyzdroje, Fort Gerharda, Podziemne Miasto, Latarnia 
Morska w Świnoujściu, a wisienką na torcie był wyjazd do 
Legolandu w Danii.

Humory dopisywały wszystkim uczestnikom, o czym 
świadczą zadowolone buzie dzieci!

STEICO dla dzieci
Ustronie Morskie i Legoland



Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!



www.gst24.plWtorek, 30 lipca 201910

– Takie spotkania zawsze napawają mnie niezwy-
kłą dumą. Bardzo się cieszę, że mogę pogratu-
lować Wam dzisiaj ostatnich osiągnięć. Jestem 
przekonany, że jeszcze nie raz pokażecie na co 
Was stać. Na takie chwile ciężko pracujecie tygo-
dniami, miesiącami, a nawet latami. Wspierają Was 
w tym rodzice i trenerzy, którym również gratu-
luję, bo to także ich sukcesy. Starogardzcy spor-
towcy są coraz bardziej zauważalni nie tylko na 
arenie ogólnopolskiej, ale także międzynarodo-
wej, co jest najlepszym dowodem na to, że „Tu ro-
dzą się gwiazdy” – powiedział Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Nagrody otrzymały 
piłkarki ręczne Sta-
rogardzkiego Klubu 
Sportowego: Oliwia 
Danielek, Lena Karcz, 
Magdalena Walczak, 
Katarzyna Przepie-
ra, Marietta Zdrojew-
ska oraz Paulina Mi-
szewska, które zaję-
ły niedawno III miej-
sce w czwórboju lek-
koatletycznym na 
Mistrzostwach Pol-
ski. Dziewczęta trenu-
ją pod okiem Andrzeja 
Piechowskiego.
Wśród nagrodzonych 
znalazła się także 

Wiktoria Wierzba, która uprawia pięciobój nowo-
czesny w UKS Ósemka, a ostatnio wzięła udział 
w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców U22. – 
Na tych zawodach Wiktorii poszło naprawdę do-
brze. Zwłaszcza, że poziom był wysoki. Córka tre-
nuje bardzo dużo. Często też jeździ na zawody, 
więc ma naprawdę niewiele czasu wolnego. Jej 
wakacje są wyjątkowo krótkie. Jest do tego jed-
nak przyzwyczajona i mocno zaangażowana, bo 
sport to jej wielka pasja – mówił tata Wiktorii, któ-
ry razem z jej siostrą Michaliną odebrał nagrodę. 
Młoda pięcioboistka nie mogła pojawić się oso-
biście, bo przebywa teraz na obozie sportowym, 

gdzie przygotowuje się do kolejnych zawodów.
Nagrody odebrali również bokserzy KS Ring Ko-
ciewie Wiktor Baniak i Błażej Dunajski oraz ich 
trener Tomasz Zaborowski. Wiktor zdobył III miej-
sce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w boksie w kategorii 50 kg. Błażej na tych samych 
zawodach też był trzeci, ale w kategorii 75 kg.
– W naszej dyscyplinie wakacje są czasem na re-
generację. Teraz bokserzy odpoczywają, ale już 
we wrześniu wracamy na salę treningową. Bę-
dziemy robić wszystko, by powtórzyć sukces, 
a nawet poprawić wyniki – zapowiedział Tomasz 
Zaborowski.

Nagrody za sportowe osiągnięcia
Starogardzcy młodzi sportowcy odnieśli niedawno kolejne duże sukcesy. Tym razem po laury sięgnęły pił-
karki ręczne, pięcioboistka oraz bokserzy. 16 lipca prezydent Starogardu Gdańskiego wręczył im nagrody.
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Elementy placu zabaw są odpowiednie dla 
małych i większych dzieci. Pojawiły się huś-
tawki, bujaczki, karuzele i domki. Wszystkie 
urządzenia są w pełni bezpieczne oraz po-
siadają atesty. Ze specjalnie przygotowane-
go zestawu urządzeń integracyjnych mogą 
korzystać też dzieci niepełnosprawne. Park 
Nowe Oblicze to dobrze zaprojektowana, 
funkcjonalna i użyteczna przestrzeń miejska, 
która dodatkowo zdobi Starogard Gdański.
Historia Parku Nowe Oblicze sięga 2015 roku, 

kiedy to dwie licealistki I LO – Julia Kelsz 
i Wiktoria Badzioch postanowiły wykorzy-
stać narzędzie, jakim jest Budżet Obywatel-
ski do zmiany najbliższej okolicy. Pierwszym 
etapem zagospodarowania przestrzeni była 
siłownia pod chmurką, kolejnym skatepark 
oraz plac zabaw, a na tym nie koniec.
Wybudowany został nowy zjazd z Alei Jana 
Pawła II do Miejskiego Przedszkola nr 6 „Mo-
draczek”.  Powstał tam parking na 18 miejsc 
postojowych.

Park nowe oblicze 
dla najmłodszych
16 lipca został otwarty plac zabaw w Parku nowe Oblicze. 
W okolicy skateparku oraz siłowni, czas spędzać mogą 
teraz najmłodsi mieszkańcy Starogardu.

– W Gminie Puck brakuje domu dzienne-
go pobytu dla osób starszych. Dowiedzia-
łem się, że takie miejsce jest w Starogar-
dzie, więc postanowiłem mu się przyjrzeć, 
zapytać jak powstawało, zaczerpnąć inspi-
racji i dobrych rad – powiedział Tadeusz 
Puszkarczuk.
Podczas wizyty Wójtowi Gminy Puck towa-
rzyszył jego zastępca Jerzy Tkaczyk oraz 
Anna Łupińska z Urzędu Gminy, która zaj-
muje się przygotowaniem dokumentacji 
dla mającego powstać domu seniora. Go-
ści przywitali zastępca Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański ds. społecznych Ma-
ciej Kalinowski oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który spra-
wuje pieczę nad Dziennym Domem „Se-
nior+” Urszula Ossowska.
Wszyscy razem obejrzeli poszczególne po-
mieszczenia placówki. – Każdy element 
naszego domu jest bardzo ważny, a co naj-
ważniejsze niezwykle potrzebny. Mamy 
salę rehabilitacyjną; tzw. gabinet zabiego-
wy, w którym przyjmuje pielęgniarka; salę 
komputerową, dobrze wyposażone i przy-
gotowane do potrzeb osób starszych ła-
zienki, aneks kuchenny, a sercem tego 

miejsca jest jadalnia, w której poza posił-
kami odbywa się najwięcej zajęć – opowia-
dała dyrektor MOPS Urszula Ossowska.
– U nas nie ma czasu na nudę. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Organizujemy codzien-
ną gimnastykę, zajęcia manualne czy kom-
puterowe. W roku szkolnym profesjonal-
ny instruktor prowadził zajęcia teatralne. 
Ich efektem był występ naszych seniorów 
przed niemałą publicznością. Tak napraw-
dę dopiero się rozkręcamy. Dzienny Dom 
„Senior+” w Starogardzie Gdańskim otwar-
ty został 14 października. Regularne zaję-
cia rozpoczęliśmy 5 listopada, ale już za-
znaczamy swoją obecność na starogardz-
kich imprezach. Bardzo wyraźnie było nas 
widać i słychać na przykład podczas tego-
rocznego Starogardzkiego Korowodu, któ-
ry rozpoczął Dni Miasta – z entuzjazmem 
mówiła terapeutka zajęciowa Emilia Jetka.
– Państwa działania są imponujące. Chcie-
libyśmy, aby w naszej gminie powstał po-
dobny dom. Dziękujemy, że zgodzili się 
Państwo nas przyjąć i podzielić się swoim 
doświadczeniem, z którego na pewno sko-
rzystamy – podsumował Wójt Gminy Puck 
Tadeusz Puszkarczuk.

StAroGArdzki „Senior+” 
WzOrem dla innych
24 lipca dzienny dom „Senior+” w Starogardzie Gdań-
skim odwiedził Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkar-
czuk. W planach ma stworzenie podobnej placówki. Po-
stanowił więc na własne oczy zobaczyć jak wygląda ta 
w naszym mieście i dowiedzieć się jak funkcjonuje.
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Przed kilkoma miesiącami opisywaliśmy 
prace związane z odnowieniem południo-
wej elewacji fary. Wówczas ksiądz pro-
boszcz informował o potrzebie remontu ko-
ścielnej wieży, której stan techniczny pozo-
stawiał wiele do życzenia. Teraz kiedy pra-
ce już ruszyły, można mówić o wielkim suk-
cesie proboszcza, księży i parafian.

PaRaFIa OdZySKa 
daWny BLaSK

Za dwa lata parafia będzie obchodzić 40-
lecie erygowania świątyni.
– Przygotowujemy się do tej uroczystości 

duchowo, głownie przez peregrynację fi-
gury Matki Bożej Fatimskiej oraz material-
nie przez prace remontowe kościoła i ca-
łego zaplecza parafialnego – mówi ksiądz 
proboszcz Dariusz Nenca.

Przed kilkoma miesiącami zakończył się 
pierwszy etap remontu elewacji i wejścia 
do kościoła. Obecnie trwają prace związane 
w renowacją witraży oraz instalacją węzła 
ciepłowniczego w kościele. Przy kościele 
powstała również jadłodajnia, która zapew-
nia posiłki wielu osobom potrzebującym.
– W tym roku chcemy, po dość długich  
przygotowaniach i ekspertyzach, przystą-

pić do koniecznego remontu wieży kościo-
ła. Jest to najważniejsza inwestycja nasze-
go pokolenia – mówi nasz rozmówca.

ReMOnT POChŁOnIe 
GIGanTyCZne ŚROdKI...

Koszt remontu wynosi prawie 600 tys. zł. 
Samorząd naszego miasta przekazał na ten 
cel 230 tys. zł. Swoją cegiełkę dorzuciły 
również władze powiatu starogardzkiego.
– Jesteśmy za to wielkie wsparcie bardzo 
wdzięczni i jednocześnie zobowiązani do pod-
jęcia się, jeszcze bardziej osobiście, tego bar-
dzo wymagającego zadania – mówi ks. Nenca.
Obecnie trwa etap badania czy wieża nie 
przechyla się i czy nie postępuje dalszy 
proces pękania ścian.

– Zwróciliśmy się o pomoc finansową do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Funduszu Kościelnego. 
Poprosiliśmy o pomoc inne instytucje. Mamy 
nadzieję, że wspólnym wysiłkiem będziemy 
mogli to ważne i pilne dzieło prawidłowo wy-
konać i szczęśliwie ukończyć.

nIeZnane dOTąd 
PRZeJŚCIe dO KRyPT?

Obecne prace to pierwszy etap remon-
tu wierzy – zewnętrzny. W dalszej części 

planuje się również remont wnętrza wie-
ży, a następnie nawet udostępnienia tu-
rystom. Docelowo, po ukończeniu drugie-
go etapu remontu, na szycie powstać ma 
punkt widokowy, z którego korzystać będą 
mogli mieszkańcy, turyści, osoby wierzące 
i niewierzące.
– To wszystko jest przed nami. My bar-
dzo chcemy wyjść do mieszkańców, bar-
dzo chcemy, aby kościół był piękny przez 
wspólnotę, ale i przez budynek. Tu zdra-
dzić mogę, że dowiedziałem się od miesz-
kańców, że z jednej strony wieży może 
znajdować się wejście do krypt, o którym 
wcześniej nie wiedzieliśmy. Również chce-
my to sprawdzić – zdradza nam ksiądz Da-
riusz Nenca.

Proboszcz wyjaśnia, że prace doskonale 
zgrały się z zamknięciem ulicy Paderew-
skiego. Remont planowo zakończyć ma się 
równocześnie z remontem wjazdu na ry-
nek.
O przebiegach prac będziemy informować 
Was na bieżąco.

Parafia św. Katarzyny i jej 44-metrowa 
wieża jest wizytówką i symbolem miasta, 
który bardzo często przewijał się przez hi-
storyczne pocztówki i czarno-białe zdję-
cia. Inwestycja jest bardzo droga, a środ-
ki zebrane z kolekty nie są wstanie pokryć 
w całości kosztów.

Ruszył remont kościelnej wieży. 
Wizytówka miasta zostanie odnowiona

Od kilku dni trwają prace przy wieży parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie. Zapowiadany od pewnego 
czasu remont, wreszcie ruszył. Już wkrótce wieża ponownie stanie się przepiękną wizytówką stolicy Kociewia. Obecnie trwa pierwszy etap od-
nowy historycznej budowli, która liczy aż 44 metry i jest jednym z najwyższych punktów w mieście. Prace potrwają około trzech miesięcy.

Każdy Z naS MOże dORZUCIć dROBną CeGIeŁKę, 
By PRZyCZynIć SIę dO OdnOWIenIa OBIeKTU.

Nr konta: 76 8340 00012002  0004 4033 0001
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 8

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Lesie 
Szpęgawskim ruszyły pierwsze prace zwią-
zane z budową pomnika. Z terenu zebra-
no nadmiar ziemi i wylano pierwszy fun-
dament, na którym zamontowana zosta-
nie płyta z pniami drzew. Przypomnijmy, że 
prace muszą zostać ukończone do uroczy-
stości, które odbędą się 22 września. Hono-
rowy patronat nad wydarzeniem objął pre-
zydent RP Andrzej Duda.
Gmina Starogard Gdański oraz Miasto Sta-
rogard Gdański zapraszają mieszkańców, 
a szczególnie rodziny pomordowanych do 
wzięcia udziału w uroczystych obchodach 
80. rocznicy zbrodni w Lesie Szpęgawskim.

Obchody rozpoczną się Mszą Św. oraz 
apelem poległych w Lesie Szpęgawskim, 
w którym będą mogły uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane osoby. Po 
mszy św. uroczystości z udziałem rodzin 
pomordowanych oraz zaproszonych go-
ści będą kontynuowane w Miejskiej Hali 
Sportowej im. Andrzeja Grubby w Staro-
gardzie Gdańskim.
- Członkowie rodzin pragnący uczest-
niczyć w drugiej części obchodów 
rocznicy mogą otrzymać imienne za-
proszenie. Chętnych prosimy o kontakt 
mailowy z Anną Gracz anna.gracz@
um.starogard.pl lub wis@um.starogard.

pl do 31 sierpnia 2019 r. W treści ma-
ila prosimy o podanie swojego imienia 
i nazwiska, adresu do korespondencji 
oraz numeru telefonu. Zgłaszać można 
się również telefonicznie pod nume-

rem: 58 530-60-93 lub 58 530-60-28 
w godzinach pracy Urzędu Miasta Sta-
rogard Gdański – mówi Małgorzata Ro-
gala z Wydziału Informacji Społecznej 
w Urzędzie Miasta.

rUszyła bUdOWa pOmnika 
W lesie szpęGaWskim
Rozpoczęły się prace przy nowym pomniku upamiętnia-
jącym ofiary mordu w Lesie Szpęgawskim. Zebrano już 
ziemię i wyrównano teren pod budowę płyty głównego 
pomnika, na którym staną betonowe pnie drzew. Wyla-
ne zostały również pierwsze fundamenty.
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N o w y  n u m e r
j u ż  d o s t ę p n y !
Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

/ e x p r e s s B i z n e s u

W dniach 26-28 czerw-
ca br. w Gdańsku odby-
ły się wojewódzkie elimi-
nacje do XIX Kynologicz-
nych Mistrzostwach Poli-
cji, w których uczestniczyli 
przewodnicy psów wyspe-
cjalizowanych do wyszuki-
wania narkotyków i mate-
riałów wybuchowych. Ho-
norowy patronat nad tymi 
zawodami objął Komen-
dant Główny Policji gen. 
insp. Jarosław Szymczyk.
Starogardzką komendę re-
prezentował st. asp. Łu-
kasz Kostka – przewodnik 
6 rocznego ILABA specjali-
zującego się w poszukiwa-
niu narkotyków.
W 3-dniowych zmaganiach 
przewodnicy reprezentują-
cy poszczególne komendy 
powiatowe oraz ich czwo-
ronożni partnerzy musieli 
wykazać się umiejętnością, 
przeszukiwania pomiesz-
czeń, bagaży, środków ko-
munikacji publicznej oraz 
pojazdów. Dodatkowo po-
licjanci oceniani byli rów-

nież za ogólne posłuszeń-
stwo psa oraz udzielanie 
pierwszej pomocy oso-
bom poszkodowanym. Ko-
misja sędziowska pieczo-

łowicie przyglądała się 
wszystkim konkurencjom 
i po podsumowaniu zdo-
bytych punktów ogłosiła 
wyniki eliminacji.

W klasyfikacji ogólnej 
I miejsce zajął st. asp. Łu-
kasz Kostka – funkcjona-
riusz Komendy Powiato-
wej Policji w Starogardzie 
Gdańskim, który od 10 lat 
jest przewodnikiem psów 
służbowych. Jego pod-
opieczny ILAB – owcza-
rek niemiecki wykazał się 
największą skutecznością 
w zakresie wyszukiwania 
narkotyków i w wojewódz-
twie pomorskim jest bez-
konkurencyjny. Są to już 
kolejne eliminacje, pod-
czas których policjant ze 
starogardzkiej komendy 
zajmował czołowe miejsca. 
W swojej karierze 3 razy 
stawał na podium, dwu-
krotnie zajmując pierwsze, 
a raz drugie miejsce.
Na początku września br. 
st. asp. Łukasz Kostka bę-
dzie reprezentował wo-
jewództwo pomorskie na 
XIX Kynologicznych Mi-
strzostw Policji, które od-
będą się w Sułkowicach.

ILab i jego przewodnik 
na pierwszym miejscu 
w województwie

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim posiada najlepszego owczar-
ka niemieckiego w województwie pomorskim. Ilab wraz ze swoim przewodnikiem 
zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XIX Kynologicznych Mistrzostw Po-
licji, które odbyły się pod koniec ubiegłego tygodnia w Gdańsku.

Każdy kto przyszedł mógł zobaczyć zabytkowe samocho-
dy i motocykle oraz porozmawiać z właścicielami o ich 
pojazdach. Można było także obejrzeć pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy zaprazentowany przez strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim 
oraz obejrzeć wyposażenie wozu. Po południu na sce-
nie wystąpiły zespoły Stone Heads, Blue Willmingtons 
oraz zespół 4 Szmery najlepiej coverujący przeboje AC/
DC. O godzinie 21:00 na scenie wystąpił zespoł Dżem ob-
chodzący w tym roku 40 lecie istnienia zespołu. Zaśpie-
wali oni swoje największe przeboje, takie jak „Do przodu” 
„W życiu piękne są tylko chwile”, „Do kołyski”. Wszystkie 
przeboje z wokalistą grupy Maciejem Balcarem śpiewała 
licznie zgromadzona w Stadzie Ogierów publiczność. Te-
goroczną imprezę prowadzili Krzysztof Duzowski z Łu-
kaszem Rocławskim. Organizatorem wydarzenia był Klub 
Motocykli Dawnych oraz Starogardzkie Centrum Kultury.

X zlot WeterAnóW 
SzoS W StolicY 
kocieWiA zA nAMi
W tym roku w stolicy Kociewia ob-
chodziliśmy dzieiąty Zlot Wetera-
nów Szos. Przez trzy dni 19-21 lipca 
ponad 300 właścicieli w starogardz-
kim Stadzie Ogierów zaprezentowa-
ło swoje zabytkowe pojazdy.
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Usłyszy zarzUty 
za pOsiadanie dUżej 
ilOści narkOtykóW!
Starogardzcy kryminalni za-
trzymali mężczyznę, który po-
siadał w mieszkaniu narkotyki.

W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli blisko 
1,5 kilograma środków odurzających. Badanie testerem 
wykazało, że była to amfetamina oraz marihuana . Po-
dejrzany 23-latek usłyszał zarzuty i został tymczaso-
wo aresztowany. Za posiadanie znacznej ilości środków 
odurzających grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci ze Starogardu Gdańskiego w minionym tygo-
dniu zatrzymali 23-latka, który posiadał w mieszkaniu 
znaczną ilość środków odurzających. W trakcie przeszu-
kania mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli 3 sztu-
ki zbrylonej substancji koloru białego o łącznej wadze 
1,3 kilograma. Badanie narkotestem wykazało, że była to 
amfetamina. Kolejne narkotyki znajdowały się w plasti-
kowym pojemniku, w którym był  susz roślinny. Badanie 
testerem wykazało, że była to marihuana.
Mieszkaniec Kociewia został zatrzymany i przekonwo-
jowany do komendy. Śledczy przedstawili 23-latkowi za-
rzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków. 
Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowa-
ny. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W środę (24.07.) o godzinie 12.35 ofi-
cer dyżurny Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie otrzymał zgłoszenie 
o wypadku drogowym, który wydarzył 
się na drodze krajowej nr 90 w Opale-
niu. Na miejsce zdarzenia zostali wy-
słani funkcjonariusze z wydziału ru-
chu drogowego tczewskiej komendy, 
którzy wstępnie ustalili, że 23-letni 
mieszkaniec powiatu kwidzyńskie-
go jadąc audi a4  zjechał na przeciw-
legły pas ruchu i zderzył się z jadą-

cym z przeciwnego kierunku fordem 
galaxy. Siła uderzenia była tak duża, 
że ford zderzył się jeszcze z merce-
desem. W wyniku tego zdarzenia 66-
letni kierowca forda z obrażeniami 
ciała trafił do szpitala. Policjanci za-
trzymali dowody rejestracyjne od roz-
bitych samochodów.

Technik kryminalistyki sporządził do-
kumentację fotograficzną i zabezpie-
czył na miejscu ślady, które pomogą 

wyjaśnić śledczym okoliczności tego 
wypadku. Przeprowadzone alkoma-
tem badanie kierowców wykazało, że 
byli trzeźwi. Teraz śledczy będą wyja-
śniać okoliczności tego zdarzenia.

Apelujemy do kierowców o rozwagę 
i zdrowy rozsądek. Dostosujmy pręd-
kość do panujących warunków na dro-
dze. Każdy uczestnik ruchu drogowe-
go musi mieć na względzie bezpie-
czeństwo swoje, ale też innych osób.

Kolejny wypadek - policjanci 
proszą o rozwagę!

Policjanci wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku drogowego, który wydarzył 
się w Opaleniu. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący audi zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i zderzył się jadącym z naprzeciwka fordem. Siła uderzenia 
była tak duża, że ford zderzył się jeszcze z kolejnym samochodem. Do szpitala trafił 
kierowca forda. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę na drodze.

- Zgłoszenie wypłynęło o godz. 22.37 - informuje st. 
kpt. Karina Stankowska, rzecznik Straży Pożarnej 
w Starogardzkie Gd. - Dyżurny zgodnie z procedura-
mi skierował na miejsce konieczne siły i środki, w tym 
podnośnik. Na miejscu pracowali już policjanci.
Mężczyzna znajdował się na wysokości ok. 15 metrów 
na rusztowaniu wokół kościelnej wieży.
- Na wieży kościoła św. Katarzyny trwają obecnie pra-
ce renowacyjne. Działania strażaków polegały na za-
bezpieczeniu terenu - dodaje st. kpt. Stankowska. - 
Trzeba było usunąć część ogrodzenia, by rozłożyć 
skokochron oraz umożliwić wjazd podnośnika.
Ostatecznie ratownicy zabezpieczeni w sprzęt do pra-
cy na wysokości ewakuowali mężczyznę i przekazali 
go pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Chciał skoczyć z wieży?z g ł o ś i ć  t e m a t ?

Napisz do nas! j .bathis@expressy.plC
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W środę (24 lipca br.) w nocy dyżurny straży pożarnej otrzy-
mał zgłoszenie o osobie znajdującej się na wieży kościoła 
św. Katarzyny w Starogardzie Gd.



OGŁOSZenIa Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

SPRZedaM

SPRZedaM dom w Kamieniu 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

WynaJMę

POSZUKUJę WynaJąć

POSZUKUJę wynająć 2 pok. 
mieszkanie, w rozsądnej cenie 
Wejherowo i bliskie okolice, tel. 
605 966 593

KUPIę
KUPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

KUPIę mieszkanie zadłużone, 
z komornikiem, zniszczone, do re-
montu, z niechcianym lokatorem. 
Szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPRZedaM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

JaWa typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

PIaGGIO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1700 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

SKOda 105S, 38 lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2002zl, Tczew, tel. 
574 797 077

KUPIę
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Inne

EDUKACJA

LeKCJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPaKOWanIa jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOTŁOWnIe, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

SeX-sex-sex to lubię, gorąca 
Blondi pozna Panów Sponsorów, 
Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

SŁOMa w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach, z magazy-

nu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

dReWnO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

PRaSa FERGUSON, duży pod-
bieracz, cena 3000 zł, tel. 506 
250 477

PIŁa tarczowa drewniana piasta 
i koło pasowe, 180 zł, rozdrab-
niacz BAK z silnikiem, 780 zł, tel. 
600 667 860

WyKOnaM prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, tel. 501355977

ZŁOTa rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZedaM lodówkę, dwu-
drzwiową, typ daewoo, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, tel. 885 
557 151, tel. 58 714 41 54

SPRZedaM materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, 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 Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

„Nie zastanawiając się, wskoczyłem do 
wody” – tak relacjonował bohaterski asp. 
Rafał Dąbrowski z sopockiej policji

Policjant opowiada w wywiadzie dla Pol-
sat News, że w czasie biegu do wody, za-
czął analizować każdy możliwy scenariusz. 
Brał pod uwagę także to, że może nie wyjść 
z tego cało. Gdy do nich dopłynął, rzucił im 
koło ratunkowe. W międzyczasie do topią-
cych się podpływali już ratownicy.

Dzielny policjant nie czekał ani chwili. 
Wskoczył do wody na ratunek

Z żoną zauważyliśmy trójkę dzieci trzy-
mających się kurczowo, bujających się jak 
spławik na wodzie. Widzieliśmy, że chowa-
ją się pod powierzchnią wody i na zewnątrz. 
Obok nich płynął starszy pan, który wyma-
chiwał rękoma. Żonie kazałem biec szybko 
po ratowników, ja chwyciłem koło i nie za-
stanawiając się, skoczyłem do wody

Cała czwórka ocalała dzięki szybkiej reakcji 
policjanta w czasie urlopu. Nie zlekceważył 
tego, jak ważne są sekundy i podjął próbę 
ratowania dzieci, a później razem z innym, 
jak się okazało, policjantem, zaczął ratować 
dziadka. O dramatycznej sytuacji na Face-
booku napisała także żona policjanta.

Plaża Sobieszewo! Piękny plażowy dzień!!! 
3 dzieci ze swoim dziadkiem topią się w ot-

chłani morza na wprost nas wołając o po-
moc!!!! Mój maż Rafał Dąbrowski chwycił 
koło pompowane od plażowiczów, którzy 
opalali się obok nas. Jako pierwszy dopły-
nął do dzieci, rzucił im koło! Dzieci z dziad-
kiem chwycili je! Ja w tym czasie biegłam 
po pomoc do ratowników!! Do Mojego męża 
dopłynął jeszcze jeden mężczyzna oraz ra-
townik, który przejął dzieci. Mojego męża 
i mężczyznę porwała fala wsteczna! Rafał 
widziałam, jak zostaje zabierany przez fale 
w głąb nie może wrócić!!!! Chwycili się za 
ręce! Mój maż chwycił linę łącząca ratowni-
ka z brzegiem, ale fala ich rozłączyła.

Nie widząc mężczyzny, ostatkami sił wy-
szedł (zmarnowany walką z żywiołem), wy-
czołgał się z wody. Nagle kolejna akcja ra-
tunkowa mężczyzny w otchłani wody! Ra-
townicy wyciągnęli go, uratowany! Dzieci 
całe! Nic im nie jest! Mój mąż doszedł do 
siebie, zadzwonił po pogotowie oraz resz-
tę służb i poszedł pomagać, gdyż dziadek 
dzieci i mężczyzna, który pomagał mojemu 
mężowi trafili w szoku do szpitala! Pilnuj-
cie dzieci!

Dzieciom nic się nie stało. Dziadek i męż-
czyzna, który pomagał, trafili do szpitala. 
Są w szoku.

Po raz kolejny apelujemy o to, aby uważać na 
siebie w czasie wakacji. Woda to ogromny ży-
wioł, który co roku zbiera śmiertelne żniwo…

Policjant na urlopie 
rzucił się na ratunek
Spędzał ostatni dzień urlopu, ale i tak cały czas czuł się 
w obowiązku, aby pilnować porządku i bezpieczeństwa 
innych. dzielnicowy z Sopotu uratował trójkę rodzeń-
stwa oraz ich dziadka w Gdańsku. Temperatura i słoń-
ce dopisały, ale także i fale, które porwały w zabawie 
dziadka z wnuczkami. nagle wszyscy zaczęli tonąć.

/gst24pl

Polub nas 
na facebooku:
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8-osobowa komisja powołana w sprawie wyboru „Utalentowa-
nego Młodego Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, 
„Działacza Sportowego Roku” oraz „Sportowej Imprezy Roku 
2018” wytypowała kandydatów do nagród Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański. Prezydent Janusz Stankowiak zaakcep-

tował propozycje i 29 czerwca, podczas drugiego dnia świę-
ta miasta, razem z przewodniczącą Komisji Sportu, Rekreacji 
i Turystyki Rady Miasta Brygidą Nowacką wręczył nagrody.
– Takie chwile zawsze wywołują na mojej twarzy uśmiech. Je-
stem szczęśliwy, bo nasze miasto ma ogromny potencjał spor-

towy, bazę i narzędzia, które stale udoskonalamy. Sport to wi-
zytówka Starogardu Gdańskiego. Nie bez powodu przyświeca 
nam hasło: „Tu rodzą się gwiazdy”. Ludzie, którzy stoją teraz 
na tej scenie są na to najlepszym dowodem – mówił prezydent 
Janusz Stankowiak.
Najlepszym trenerem Starogardu w 2018 r. został Łukasz Ko-
walski. W jego imieniu nagrodę odebrał wiceprezes KP Staro-
gard Adam Sobiecki (trzeci od lewej).
W kategorii „Sportowiec Roku” za Karoliną Urban uplasowa-
li się: na drugim miejscu piłkarz KP Starogard Michał Wohlert, 
na trzecim kick bokserka Klubu Sportowego „Beniaminek 03” 
Anna Knobel, na czwartym pięcioboistka UKS Ósemka Wikto-
ria Wierzba, a na piątym kick bokser Klubu Sportowego „Be-
niaminek 03” Rafał Nguyen-Van.
Poza trenerem Klubu Piłkarskiego Starogard Łukaszem Ko-
walskim po nagrody Prezydenta Miasta w tej kategorii sięgnęli 
Tomasz Janowicz (kick boxing, KS „Beniaminek 03”) – II miej-
sce i Kazimierz Sadkowski (lekkoatletyka, Kociewski Klub Bie-
gacza) – III miejsce.

UTaLenTOWanI MŁOdZI SPORTOWCy 2018

Wśród „Utalentowanych Młodych Sportowców” znaleźli się: 
Błażej Nowacki (pięciobój nowoczesny, UKS Ósemka), Alek-
sandra Jasińska, Oliwia Miszewska, Urszula Skrobisz (pływa-
nie/pięciobój nowoczesny, UKS Ósemka), Michalina Wierz-
ba (pięciobój nowoczesny, UKS Ósemka), Julia Rulewska 
(pływanie, UKS Ósemka), Antoni Gryniuk, Zuzanna Kottlew-
ska, Agata Makowska (akrobatyka sportowa, UKS Kociewie), 
Miłosz Figura, Marcel Gołąb (siatkówka, Starogardzki Klub 
Sportowy), Katarzyna Przepiera, Oliwia Danielek (piłka ręcz-
na, Starogardzki Klub Sportowy), Kryspin Ossowski, Kamil 
Roll, Michał Neihs (piłka nożna, Klub Sportowy Beniaminek 
03), Anna Szarafin, Szymon Szurgot, Karol Makiła (lekkoatle-
tyka, Kociewski Klub Biegacza), Artur Mąkosa, Filip Mowiń-
ski, Jakub Grzela, Michał Uszacki (piłka nożna Klub Piłkarski 
Starogard), Kinga Wylęgły, Piotr Lokś (lekkoatletyka, Staro-
gardzki Klub Lekkoatletyczny „Filippides”).

Galę Sportu uświetniły pokazy akrobatów UKS Kociewie, 
bokserów KS Ring Kociewie oraz kulturystki fitness Adria-
ny Brągoszewskiej.

Najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze 2018 roku
Pływaczka Karolina Urban z UKS „Ósemka” została najlepszym sportowcem Starogardu Gdań-
skiego 2018 r. najlepszym trenerem okazał się Łukasz Kowalski, a działaczem dariusz Suwal-
ski. najlepszą sportową imprezą ubiegłego roku wybrano Bieg Szpęgawski.
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