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Budują, 
remontują
Żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej. 
W Starogardzie Gdańskim trwają intensywne 
prace drogowe. Gdzie są utrudnienia i objazdy?

Odnowiony 
i przejezdny

Kociewie
w Gdańsku

Kierowcy powinni być 
zadowoleni. W miej-
scowości Młynki 
przejezdny jest 
już most nad 
rzeką Wdą. 
Za realizację 
inwestycji od-
powiada Staro-
stwo Powiatowe 
w Starogardzie 
Gdańskim.

Zboża już dojrzały, jednak
ze zbiorami jest problem. 
Wszystko przez intensywne 
opady, które nie pozwalają 
rolnikom dokończyć żniw. 
Gospodarze nie kryją 
niezadowolenia, tym bar-
dziej, że ceny ziarna są 
niższe niż w ubiegłym 
roku.

W numerze:

Scena Jarmarku św. Dominika przekształciła się 
w centrum kultury kociewskiej. Na Targu Wę-
glowym w Gdańsku odbyła się kolejna edycja 
imprezy pn. „Unikaty z Kociewia”.
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Tragedia na drodze
Trzcińsk i Do tra-
gicznego w skut-
kach wypadku 
doszło pod Staro-
gardem Gdańskim. 
W miejscowości 
Trzcińsk zderzyły 
się skoda i renault. 
W wyniku zdarze-
nia zginęła 35-
letnia kobieta.

- Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń funkcjonariuszy 
policji, mieszkanka Rumi, 
która kierowała osobową 
skodą, jadąc w kierunku 
Starogardu Gdańskiego, 
zjechała na lewą stronę 
drogi i uderzyła w jadące 

w przeciwnym kierunku 
renault – informuje asp. 
sztab. Marcin Kunka, rzecz-
nik starogardzkiej policji. 
- Niestety, ale obrażenia, 
jakich doznała 35-letnia 
kobieta, okazały się śmier-
telne. Kierowca drugiego, 

uczestniczącego w wypad-
ku auta, doznał obrażeń 
ciała i został przewieziony 
do szpitala.
Interweniujący w powyż-
szej sprawie policjan-
ci sporządzili oględziny 
miejsca zdarzenia oraz 

rozbitych pojazdów. Tech-
nik kryminalistyki wykonał 
dokumentację fotograficz-
ną i zabezpieczył ujawnio-
ne na miejscu ślady, które 
mają pomóc w ustaleniu 
szczegółowych okoliczno-
ści zdarzenia.   (SEBA)

Napadł Na JubIleRa I wpadł
sTarogard gd. i Sceny niczym z filmu kryminalne-
go rozegrały się na ulicach Starogardu Gdańskiego. 
Policjanci zatrzymali w wyniku pościgu 27-latka, który 
ukradł złoty łańcuszek ze sklepu jubilerskiego, a na-
stępnie zbiegł z miejsca zdarzenia.

- Do napadu na terenie 
miasta doszło w godzi-
nach rannych - informuje 
sierż. sztab. Małgorzata 
Szweda ze starogardz-
kiej komendy. - Do skle-
pu jubilerskiego wszedł 
mężczyzna, który chciał 

zobaczyć złote łańcuszki 
w przedziale cenowym 
od 3 do 5 tys. zł. Męż-
czyzna wybrał najdroż-
szy i uciekł ze sklepu. 
Funkcjonariusze, którzy 
patrolowali pieszo mia-
sto, zauważyli powyższą 
sytuację i natychmiast 
pobiegli za mężczyzną. 
Po krótkim pościgu 
mundurowi zatrzymali 
sprawcę kradzieży. Męż-
czyzna złoty łańcuszek 
miał w kieszeni koszuli.
Zatrzymany mieszkaniec 
Starogardu Gdańskiego 
został doprowadzony do 
komendy, gdzie usłyszał 
zarzuty, a odzyskany 
przez mundurowych zło-
ty łańcuszek wrócił już 
do właściciela sklepu. 
Warto zaznaczyć, że za 
kradzież mienia kodeks 
karny przewiduje karę 
do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.    (SEBA)

Nowe autobusy na ulicach
sTarogard gd i Dobra wiadomość dla podróżnych. PKS Starogard Gdański zakupił aż czter-
naście autobusów marki Autosan Eurolider 13. Od kilku dni na trasie do Gdańska pasażerowie 
mogą już korzystać z kilku z nich. Kolejne będą wprowadzane sukcesywnie.

Każdy z autobusów ma 49 miejsc 
siedzących, pasy bezpieczeństwa, 
a także przestrzeń na wózki inwa-
lidzkie. Ciekawostką jest fakt, że 
każdy pojazd posiada blokadę al-
komatową. To urządzenie wielkości 
telefonu komórkowego, uniemoż-
liwiające uruchomienie autobu-
su. aby odpalić silnik, kierowca 
musi najpierw w nie dmuchnąć. 
dodajmy, że autobusy posiada-

ją również tzw. przyklęk, czyli 
zdolność do zmiany wysokości 
podłogi po stronie drzwi tak, aby 
ułatwić pasażerom wsiadanie. Mo-
del napędzany jest silnikiem wy-
sokoprężnym Cummins ISb6.7e5 
dostosowanym do normy emisji 
spalin euro 5. 
Z nowych autobusów cieszą się 
zarówno władze powiatu staro-
gardzkiego - nadzorujące spółkę 

pKS, jak i sami pasażerowie. Sta-
rosta leszek burczyk podkreśla, 
że zakupione pojazdy są komfor-
towe, ale także zwiększają bezpie-
czeństwo pasażerów, a to bardzo 
ważne.
- Niedawno jechałem tym autobu-
sem - mówi Katarzyna alaburda ze 
Skarszew. - Jest bardzo przestron-
ny i wygodny. To dobry zakup    
 Sebastian Dadaczyński

Nowy wóZ dla STRażaKów
kamionka i Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce 
wzbogaciła się o nowy specjalistyczny samochód mar-
ki Jelcz. Wóz posiada zbiornik o pojemności 5000 litrów 
wody, autopompę o wydajności 3200 l/min oraz zbiornik 
na substancję pianotwórczą. Mimo deszczowej pogody 
strażacy z Kamionki wraz z mieszkańcami z wielkim en-
tuzjazmem powitali nowy nabytek.

W uroczystości przekazania 
nowego samochodu uczest-
niczyli m.in. wicestarosta 
powiatu starogardzkiego, Ka-
zimierz Chyła i wójt gminy 
Smętowo Graniczne, Anita 
Galant. Jak podkreślali samo-

rządowcy, nowy wóz zwięk-
szy bezpieczeństwo miesz-
kańców, a jest to zasługa 
komendanta OSP Kamionka, 
strażaków i miejscowych, 
którzy zabiegali o nowy sa-
mochód.    (SEBA)
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Starogard w budowie. kiedy finisz prac?
sTarogard i Aż kilka inwestycji drogowych jest jednocześnie realizowanych w stolicy Kociewia. To wszystko powoduje utrudnienia 
w ruchu. Kierowcy nieco narzekają, ale władze miasta przekonują, że niebawem będzie lepiej.

Zacznijmy od tego, że już od miesiąca 
mieszkańcy ul. Rodziny Czosków cieszą się 
nową nawierzchnią. Firma ekomel z Choj-
nic zakończyła jej utwardzanie. ulica zo-
stała poszerzona do 5,5 metra i wzboga-
cona o ścieżkę rowerową. do końca roku 
miasto planuje jeszcze m.in. przebudowę 

ul. bp. I. Krasickiego (700 tys. zł), drogi 
dojazdowej przy ul. M. Skłodowskiej (180 
tys. zł) oraz budowę dróg wewnętrznych 
na osiedlu 800-lecia (235 tys. zł) i przy ul. 
Kopernika – etap I, który będzie koszto-
wać 450 tys. zł. obecnie prowadzone są 
prace projektowe związane z moderniza-

cją powyższych nawierzchni. wykonanie 
robót budowlanych zaplanowane zostało 
na jesień.
Z kolei od marca trwa przebudowa ul. 
Kościuszki, najbardziej newralgicznej 
nawierzchni w Starogardzie Gdańskim. 
pierwszy etap modernizacji został już za-
kończony. dobiegła końca przebudowa 
odcinka między ul. lubichowską a ul. pa-
derewskiego. Teraz trwają prace na kolej-
nych  fragmentach.
- bardzo się cieszę, że można już dojechać 
do Rynku, co częściowo rozładowało kor-
ki – mówi Krzysztof Ginter, mieszkaniec 
Skarszew, który często bywa w Starogar-
dzie. - wcześniej przez zamknięcie ulicy 
Kościuszki przy Starostwie tworzył się 
w mieście paraliż.
Intensywne prace budowlane trwają też 
na ul. droga Nowowiejska. powstaje tam 
nowe rondo, które połączy ul. Magazyno-
wą i piaskową z drogą Nowowiejską. do-
datkowo utworzone zostaną pasy ruchu 
dla samochodów, które ułatwią dojazd do 
nowej stacji paliw i restauracji typu drive. 
prace na powyższym odcinku zakończą 
się w sierpniu. Inwestorem jest firma Na-
lepa Capital Trust z poznania, która finan-
suje całość przedsięwzięcia.
- dodatkowo na zlecenie i koszt miasta 

przedsiębiorstwo budowy dróg ze Staro-
gardu Gdańskiego przebudowuje prawie 
kilometrowy odcinek ulicy droga Nowo-
wiejska od osiedla Konstytucji do osiedla 
piastów – informuje Magdalena dalec-
ka z urzędu Miejskiego. - Firma energa 
oświetlenie zainstalowała już nowe słupy 
oświetleniowe, zaś przedsiębiorstwo bu-
dowy dróg wymieni krawężniki, ułoży do-
datkową warstwę ścieralną z betonu asfal-
towego oraz dobuduje brakujący odcinek 
ścieżki rowerowej. dzięki temu rowerzyści 
będą mogli swobodnie jeździć z zachod-
niej części miasta do samego centrum. 
wszystkie te prace będą kosztować mia-
sto blisko pół miliona złotych.
dodajmy, że trwa także przebudowa drogi 
wojewódzkiej Starogard Gdański - Ropu-
chy, gdzie znajduje się węzeł autostrady 
a1. Całe przedsięwzięcie będzie koszto-
wać ponad 31 mln zł i jest dofinansowane 
z pieniędzy unijnych w ramach Regional-
nego programu operacyjnego dla woje-
wództwa pomorskiego 2014-2020. Nowa 
droga ze ścieżką rowerową ma powstać 
do 30 maja 2017 roku. odcinek miejski, 
wymuszający obecnie objazd w kierunku 
Skórcza, wykonawca ma zrealizować do 
końca sierpnia tego roku.
Sebastian Dadaczyński

Unikaty z kociewia przyciągnęły tłumy
gdańsk i Rękodzieło, tradycyjne potrawy, dużo drobiazgów i regionalne przyśpiewki. To wszystko można było podziwiać w ramach 
akcji „Unikaty z Kociewia”, która odbyła się w Gdańsku na Targu Węglowym w ramach Jarmarku Dominikańskiego.
Jak co roku Jarmark św. dominika gościł 
Kociewie - region drugi co do wielkości na 
pomorzu. Starostwo powiatowe w Staro-
gardzie Gdańskim, ognisko pracy pozasz-
kolnej oraz lokalna organizacja Turystycz-
na „Kociewie” zorganizowały wydarzenie 
pod hasłem „unikaty z Kociewia”.
przygotowano wiele atrakcji: występy ze-
społów Jamertal i Grzmiąca półlitrówa. Spo-
ro radości na twarzach turystów wywołały 
skoczne układy w wykonaniu zespołu pie-
śni i Tańca Kociewie Retro, a także piękne 
piosenki Tczewskiej Formacji Szantowej.
w ramach przedsięwzięcia prowadzone 
były również konkursy, gry i zabawy dla 
najmłodszych, a także prezentacje średnio-
wieczne Grodziska owidz oraz pokazy tań-
ca nowoczesnego. Coś dla siebie znaleźli 
także miłośnicy dobrej kuchni i rękodzieła 
artystycznego. Regionalne specjały przy-
gotowały panie z kół gospodyń wiejskich. 
- Na tej imprezie byliśmy po raz pierwszy 
– mówiła Maria piechowska, przewodni-
cząca KGw Koźmin w gm. Skarszewy. - Cie-
szymy się, że Kociewie jest promowane na 
zewnątrz, takie przedsięwzięcia są bardzo 
potrzebne. dzięki nim turyści odwiedzają-
cy Jarmark św. dominika mogą poznać na-
miastkę naszego pięknego regionu. 
Sami turyści byli bardzo zadowoleni z prze-
biegu imprezy. - Na Jarmarku jesteśmy co 

roku. przyciąga nas jego niepowtarzalny 
klimat, który tworzy wszechobecny gwar 
i występy uliczne - podkreślają siostry Kry-
styna i Maria Flisikowskie. Jak mówią, naj-
częściej odwiedzają stragany z rękodzie-
łem, gdzie szukają haftu, szydełka bądź 
biżuterii.
Na kociewskich stoiskach tego nie brako-
wało. Kolejna edycja unikatów z Kociewia 
już za rok. Jak podkreślają wicestarosta sta-
rogardzki Kazimierz Chyła i etatowy czło-
nek zarządu powiatu patryk Gabriel, dzięki 
tej imprezie można w ciekawy sposób po-
kazać Kociewie turystom i zachęcić ich do 
jego odwiedzenia. 
Sebastian Dadaczyński
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Inwestycje kolejowe na Pomorzu
rEgion i Z pomorskich inwestycji przewidzianych w Krajowym 
Programie Kolejowym ucieszą się zarówno podróżni, jak i przed-
siębiorcy. Tylko w samym województwie pomorskim przewidziano 
12 projektów o łącznej wartości ponad 6 mld zł – taki wniosek pły-
nie z konferencji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 
Uczestniczyli w niej: Kazimierz Smoliński, Wiceminister Infrastruk-
tury i Budownictwa, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski oraz Ire-
neusz Merchel, Prezes PKP PLK S.A.
– przekazany do konsultacji Krajowy pro-
gram Kolejowy, obejmujący porty morskie 
oraz poprawę ważnych w regionie i wyko-
rzystywanych turystycznie linii kolejowych, 
stanowi ważny impuls rozwojowy. Realiza-
cja tych zadań wpłynie na wzrost konku-
rencyjności kolejowego transportu towaro-
wego oraz poprawę systemu komunikacji 
– mówił Kazimierz Smoliński, wiceminister 
Infrastruktury i budownictwa.
w ramach Krajowego programu Kolejowe-
go w województwie pomorskim zrealizo-
wanych ma zostać 12 projektów. łączna ich 
wartość to ponad 6 mld zł. Na liście podsta-
wowej jest 10 projektów za ponad 5,7 mld 
zł. lista rezerwowa obejmuje 2 projekty 
o wartości około 325 mln zł.
w ocenie wojewody pomorskiego dariusza 
drelicha, z planowanych inwestycji sko-
rzystają zarówno mieszkańcy pomorza, jak 
i turyści. Skróci się bowiem czas przejazdu. 
Nowe przedsięwzięcia znacząco wpłyną 
także na poprawę systemu transportowe-
go.

w podobnym tonie wypowiadał się Ireneusz 
Merchel, prezes pKp polskich linii Kolejo-
wych S.a. podkreślił, że to porty odgrywają 
znaczącą rolę w funkcjonowaniu korytarza 
sieci bazowej TeN-T bałtyk-adriatyk będąc 
jego oknami na świat w ruchu towarowym. 
lepsze i efektywniejsze połączenie z siecią 
kolejową korytarza w głębi polski oraz kie-
runkami wschodnimi, zachodnimi i połu-
dniowymi europy jest kluczowe zarówno 
dla dalszego rozwoju samego portu jak 
i poprawy konkurencyjności transportu ko-
lejowego – mówił Ireneusz Merchel, prezes 
pKp polskich linii Kolejowych S.a.
po zakończeniu konferencji prasowej 
dziennikarze oraz przybyli goście wyruszy-
li w teren, by zobaczyć, jak dobiega końca 
jedna z najważniejszych modernizacji szla-
ku towarowego z pruszcza Gdańskiego do 
portu Gdańsk. od września pociągi pojadą 
po dwóch nowych torach przez most na 
Martwej wiśle. Inwestycja ta aż 6-krotnie 
zwiększyła przepustowość szlaku handlo-
wego i ułatwiła żeglugę.

Projekty na liście podstawowej:
-poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni
-poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk
- projekt poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk  
(most + dwutorowa linia kolejowa) – Faza II
-prace na alternatywnym ciągu transportowym bydgoszcz – Trójmiasto
-prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk
-prace na linii kolejowej C-e 65 na odcinku Inowrocław – bydgoszcz – Tczew 
w ramach projektu: udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska
-Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – ustka
-Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork
-Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek lębork – łeba
-utworzenie transportowego węzła integrującego w Chojnicach
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Stawiają na fachowców
skarszEWY i Kontynuując cykl artykułów o skarszewskiej firmie Hartuna Spółka z o.o., dziś prezentujemy Państwu zespół ludzi, któ-
rzy od lat tworzą powyższe przedsiębiorstwo. Oczywiście w pigułce, bo nie sposób opisać każdego z osobna.
Hartuna Sp. z o.o. daw-
niej F. u. H ,,lemar”, która 
prowadzi kompleksową 
działalność usługowo-bu-
dowlaną w regionie po-
morskim, dziś zatrudnia 
już 130 osób. Z roku na 
rok, dzięki szybkiemu roz-
wojowi przedsiębiorstwa, 
pracowników przybywało. 
od początku istnienia fir-
my, czyli 2001 roku, jej wła-
ściciele stawiali na zatrud-
nianie fachowców. dlatego 
obecnie pracują tam osoby 
reprezentujące przeróż-
ne zawody: od pracowni-
ków administracji, gdzie 
cała kadra ma wykształ-
cenie wyższe, poprzez in-
żynierów budownictwa, 
inżynierów z branży kon-
strukcyjno - budowlanej, 
inżynierów sanitarnych, 
pracowników budowlanych 
wszystkich branż: hydrauli-
ków, spawaczy, elektryków, 

murarzy, malarzy, cieśli 
szalunkowych, zbrojarzy, 
betoniarzy, a skończywszy 
na kierowcach ciężarówek, 
autobusów oraz operato-

rach sprzętu budowlane-
go.
- pracują u nas osoby, które 
mogą pochwalić się pełnym 

stażem, gdyż są zatrudnio-
ne od początku istnienia 
firmy – chwali prezes wie-
sław Hartuna. - Mam tu na 
myśli między innymi bry-

gadzistę hydraulicznego, 
pana Jerzego bielińskiego 
z najdłuższym stażem pracy 
oraz drugiego w kolejności 

brygadzistę hydrauliczne-
go, pana leszka Kowalew-
skiego.
w firmie są oczywiście też 
panie. Kierownictwo Har-

tuny stawia nie tylko na 
bieżące zatrudnianie fa-
chowców, ale także szko-
lenia, które podnoszą kwa-

lifikacje zawodowe. pani 
Magdalena Redzimska, 
która przeszła kilka szczebli 
kariery zawodowej w tej fir-
mie, dziś jest prokurentem. 

To bardzo ważne stanowi-
sko.
Tak, jak wspomnieliśmy na 
początku naszego artyku-

łu, Hartuna zatrudnia 130 
osób i cały czas się rozwi-
ja. Najmłodszy pracownik, 
tj. Michał Kinder, ma 20 
lat (murarz), a najstarszy 
witold Raczko liczy już 67 
(kierownik budowy).
oprócz pracowników firma 
pod ,,swoimi skrzydłami” 
ma również uczniów. Jak 
zaznacza prezes wiesław 
Hartuna, z uwagi na brak 
fachowców na rynku pracy 
chciałby, aby zdecydowa-
nie więcej młodych było za-
interesowanych podjęciem 
zatrudnienia. a w Hartunie 
można liczyć nie tylko na 
odpowiednie zarobki, ale 
również... rodzinną atmos-
ferę, bo jak mówi właściciel 
- najważniejsi są ludzie. To 
pracownicy tworzą zakład, 
dzięki którym firma może 
realizować bieżące zada-
nia, a jednocześnie się roz-
wijać.

Dyrektor wraz z kadrą kierowniczą Kierownik sanitarny wraz z brygadą hydraulików
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Przedsiębiorcy z ministrem o Stadzie
Jaka przyszłość czeka Stado Ogierów Starogard Gdański? To interesuje przedstawicieli Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pra-
codawców. Spotkanie to było kontynuacją działań z 4 maja br., które podjęto na wniosek prezydenta miasta i nowego kierownictwa 
Stada, aby wspólnie zastanowić się, w jaki sposób przedsiębiorcy, a szczególnie Ci mający do niego ogromny sentyment, mogliby się 
włączyć w przywrócenie jego świetności i aby niezależnie od swojej podstawowej działalności gospodarczej, mogło bardziej służyć 
mieszkańcom i miłośnikom jeździectwa w zakresie sportu, rekreacji oraz wypoczynku.

w tym celu w spotkaniu uczestniczyli sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Kultury i dziedzictwa Narodowego Jarosław 
Sellin, poseł na Sejm Jan Kilian, dyrektor agencji Nierucho-
mości Rolnych andrzej Sutkowski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego Krzysztof Trawicki oraz wiceprezy-
dent miasta, przemysław biesek-Talewski.
- bardzo cieszymy się, że doszło do kolejnego spotkania 
w sprawie stada, bo interesuje nas kilka ważnych kwestii. 
Czy stado pozostanie spółką skarbu państwa? Jeśli tak, to 
jakie inwestycje są tam przewidziane oraz czy stado będzie 
hodować konie, czy bardziej „pójdzie” w sport i rekreację? 
To ważne pytania. odpowiedzi na nie oczekują nie tylko 
przedsiębiorcy, ale przede wszystkim mieszkańcy - pod-
kreślał edward Sobiecki, dyrektor biura SKb - Zp.
Zarówno przedstawiciele agencji Nieruchomości Rolnych, 
jak i samego stada zapewnili, że mimo trudności, głównie 
finansowych (zobowiązania całej spółki wynoszą ponad 5 
mln zł) zrobią wszystko, aby Stado w Starogardzie pozo-
stało w strukturach Skarbu państwa. przekonywali, że nie 
chodzi tylko o zobowiązania, ale również o infrastrukturę. 
Czeka choćby remont obiektów. dachy wymagają napra-
wy.
podczas spotkania padły bardzo ważne deklaracje. Minister 
Jarosław Sellin zaproponował, aby Stado złożyło wniosek 
o dotację. Resort kultury i dziedzictwa narodowego może 
bowiem sfinansować modernizację obiektów objętych 
opieką konserwatora zabytków, a stado ogierów znajduje 
się w takim rejestrze. Mówiono o pozyskaniu 1 mln zł, dzię-
ki któremu można byłoby odnowić kompleks budynków.
w trakcie spotkania padały także różne propozycje co do 
dalszego funkcjonowania Stada. Na razie jednak władze 
spółki skupiają się na poprawie m.in. produkcji roślinnej 
w Rzecznej pod elblągiem, czyli w gospodarstwie rolnym, 
które jest ,,matką” i stanowi swoiste zabezpieczenie finan-
sowe Stada ,,córki” w Starogardzie.

- Możliwości wyjścia z impasu są. Należy jednak podjąć 
śmiałe i dość ryzykowne decyzje. Również zmienić my-
ślenie. Stadniny koni w polsce to nie tylko rekreacja, ale 
przede wszystkim  miejsce hodowli: od pozyskania naj-
lepszego materiału genetycznego po wyhodowanie naj-

lepszych na świecie koni. I tu właśnie są te prawdziwe cele 
utrzymanie na wysokim poziomie polskiej tradycji narodo-
wej z końmi w tle, a także zarobienie pieniędzy. Hodowlę 
koni bezwzględnie należy potraktować jako ważny sektor 
gospodarczy polski - przekonywał z kolei poseł Jan Kilian.
Tę w Starogardzie zdecydowanie należy poprawić. obecnie 
jest tam trzydzieści ogierów. dodajmy, że obecnie nie ma 
mowy o likwidacji, ani też sprzedaży stada w Starogardzie. 
w pierwszej kolejności należy poprawić finanse spółki, 

postawić na dobre gospodarowanie stadami w Rzecznej 
i Starogardzie, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by jed-
nocześnie działać w kierunku stworzenia tam miejsca do 
rekreacji. Na tę ostatnią chcą postawić władze Starogardu, 
które są gotowe nie tylko przeprowadzić tam inwestycje 
w ramach budżetu obywatelskiego. obecnie samorząd 
miasta projektuje już ścieżkę rowerową, która ma biec od 
centrum miasta do Stada wzdłuż drogi krajowej nr 22, to 
bardzo potrzebna inwestycja. poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców odwiedzających stado np. w czasie imprez. 
planuje się również nową infrastrukturę komunalną na te-
renie Stada.
Konkluzją spotkania jest to, że przedsiębiorcy oczekują 
ze strony aNR i kierownictwa Stada konkretnych planów 
funkcjonowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak 
i sportowo-rekreacyjnym, jakie są plany modernizacyjne 
zabytkowych obiektów w oparciu o propozycje ministra Ja-
rosława Sellina oraz plany inwestycyjne o charakterze spor-
towym. posiadając takie informacje, środowisko przedsię-
biorców poważnie rozważy, w jaki sposób pomóc Stadu 
w przywróceniu jego świetności.
- Jako przedsiębiorcy jesteśmy bardzo zainteresowani, aby 
stado było silnym podmiotem gospodarczym, solidnym 
pracodawcą - mówi Grzegorz borzeszkowski, prezes SKb-
Zp. - ponadto trzeba zrobić wszystko, aby pełniło również 
funkcję sportowo-rekreacyjną o wysokim standardzie. do 
tego jest potrzeba unowocześniania stajni pod wynajem 
dla koni, konieczność wybudowania krytej ujeżdżalni oraz 
zorganizowania odpowiedniego zaplecza gastronomiczne-
go i hotelowego. Mamy również pewne nowe propozycje, 
które przedstawimy po otrzymaniu planów funkcjonowa-
nia. Naszym podstawowym celem jest przywrócenie Stadu 
jego dawnej świetności i aby pełniło ono funkcję atrakcyj-
nej dla mieszkańców przestrzeni publicznej w powiązaniu 
ze strzelnicą.    Sebastian Dadaczyński

Od lewej: Zenon Sobiecki ( właściciel firmy Graso) , minister Jarosław Sellin, 
dyrektor SKB- ZP Edward Sobiecki, wicemarszałek  Krzysztof Trawicki

Poseł Jan Kilian i dyrektor ANR Andrzej Sutkowski
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Jakie narzędzia wykorzystujecie Państwo, 
aby zwiększyć sprzedaż mebli? 

oprócz szerokich działań z zakresu sprze-
daży realizujemy także wszelkie inne przed-
sięwzięcia,  tj. uczestnictwo w targach me-

blowych, publikacje artykułów w prasie 
branżowej, czy na przykład stworzenie no-
wego katalogu z naszymi produktami, który 
właśnie trafił na rynek. Są to elementy, które 
wpływają na lepszą rozpoznawalność marki 

Feniks zarówno na rynku krajowym, jak i za-
granicznym. pragnę podkreślić, że to zasługa 
całego naszego zespołu.

Z jakimi na co dzień kontrahentami współ-
pracują Państwo?

Rynek krajowy dzielimy na dwa kanały dys-
trybucji. Jest to tzw. rynek tradycyjny oraz 
rynek nowoczesny. w przypadku tego pierw-
szego to Feniks współpracuje ze 150 sklepa-
mi meblowymi, w przypadku tego drugiego 
sprawa dotyczy wszystkich największych sie-
ci handlowych. Są to: agata S. a., Vinotti, Vox, 
House & More czy litewska berry.

Wcześniej mówił Pan między innymi o tar-
gach. Do jakich obecnie wydarzeń promu-
jących firmę Feniks trwają przygotowania?

Feniks już po raz kolejny zaprezentuje swo-
je nowości na Międzynarodowych Targach 
Meblowych w ostródzie, które odbędą się 
w dniach 6-9 września. Kilka kolekcji, któ-
re tam pokażemy, zostało zgłoszonych do 
konkursu w branży meblarskiej pn. ,,dia-
ment Meblarstwa 2017” organizowanego 
przez ogólnopolski miesięcznik ,,biznes 
Meble” i portal internetowy meble.pl. obec-
ność na takich targach to dla naszej firmy 
przede wszystkim element stałego dialo-
gu z partnerami handlowymi, a także do-

skonałe miejsce do prezentacji nowości 
i sondowania nowych koncepcji. To bardzo 
ważne wydarzenie dla marki Feniks, na któ-
rym każdego roku nie może jej zabraknąć.  
Na targach w ostródzie zaprezentujemy kil-
ka nowych kolekcji o niepowtarzalnym desi-
gnie, co w sposób naturalny wpłynie na wy-
jątkową wyrazistość oferty naszego zakładu. 
Z doświadczenia wiemy, że pozytywne przy-
jęcie oferty ze strony naszych kontrahentów 
może zaowocować znacznym zwiększeniem 
wolumenu sprzedażowego oraz nawiąza-
niem nowych kontraktów handlowych.

W jakich wcześniej targach Państwo uczest-
niczyli?

w marcu braliśmy udział w Międzynaro-
dowych Targach poznańskich, gdzie bez 
wątpienia odnieśliśmy sukces promocyjny 
i sprzedażowy, co przełożyło się na rekor-
dową liczbę zamówień. wszystkie prezento-
wane w poznaniu kolekcje cieszyły się zain-
teresowaniem i uznaniem naszych klientów, 
a kolekcja Motion zrobiła prawdziwą furorę. 
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy mieli wkład w stworzenie 
nowych wzorów, zaczynając od modelarzy, 
a kończąc na technologu i dyrektorze pro-
dukcji.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z Pawłem Duczmalem, dyrektorem sprzedaży krajowej w skarszewskiej 
firmie Feniks, rozmawia nasz dziennikarz, Sebastian Dadaczyński.
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Pogoda nie sprzyja rolnikom
rEgion i Zboża już dojrzały, jednak ze zbiorami jest problem. Wszystko przez intensywne opady, które nie pozwalają rolnikom dokoń-
czyć żniw. Gospodarze nie kryją niezadowolenia, tym bardziej, że ceny ziarna są niższe niż w ubiegłym roku.

pracujące na polach kombajny, obok nich ciągniki, a do 
tego zapach koszonego zboża i pracujący w pocie czoła 
rolnicy. Jeżdżąc po drogach powiatu starogardzkiego, 
nie da się nie zauważyć, że trwa sezon żniw. w tym roku 
są one o tyle trudniejsze, że pogoda jest bardzo zmien-
na, a padający deszcz sprawia, iż gospodarze często nie 
mogą wyjechać w pole. Rolnicy muszą więc czekać na 
słońce.
Kilka dni temu rozmawialiśmy z jednym z gospodarzy. 
pan arkadiusz burczyk z Jaroszew posiada
około 45 hektarów upraw polowych.
- Zboża ozime dotknięte przez tegoroczne mrozy są 
zdecydowanie słabsze – mówi młody rolnik i dodaje, że 
niesprzyjająca aura powoduje obniżenie parametrów 
technologicznych zboża między innymi ze względu na 
wysoką wilgotność i zanieczyszczenia nasionami chwa-
stów. - lepiej wyglądają zboża jare. Tym samym cena 
zbóż paszowych jest niższa, co wynika z większego 
areału zbóż jarych, które w większości nie są typowo 
konsumpcyjne.
po zakończeniu żniw, zgodnie z tradycją, odbędą się 
dożynki. Święto plonów zorganizowane zostanie prak-
tycznie w każdej z gmin, ale największe połączone bę-
dzie z XXI Kociewską wystawą i pokazem Zwierząt Ho-
dowlanych oraz Targami Rolno - ekologicznymi. Jak co 
roku, impreza zorganizowana zostanie na terenie Ze-
społu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia praktycz-
nego, a do uczestnictwa w niej już dziś zachęca Zarząd 
powiatu Starogardzkiego wraz radnymi oraz dyrekcją 
ZSR CKp.

- To święto kociewskich rolników i hodowców, na które 
serdecznie zapraszam, bo atrakcji nie zabraknie - mówi 
leszek burczyk, starosta starogardzki. - uroczystość za-
planowana została na 25 września. 
program imprezy jest bardzo bogaty. oprócz wystawy 
zwierząt hodowlanych i produktów rolniczych zapla-

nowano występy zespołów regionalnych, konkursy, 
stoiska, a także koncerty. wieczorem wystąpi zespół 
Kwaśnica. dodajmy, że ,,express powiatu Starogardz-
kiego” objął patronat medialny nad tym wydarzeniem, 
a relację z tego święta zamieścimy w kolejnym nume-
rze naszej gazety.   Sebastian Dadaczyński
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Prezes Feniksa Mariusz Nierzwicki z rodziną chętnie uczestniczy w targach meblowych



7|metropolia.info/aktualności Wtorek,  23 Sierpnia 2016

Most w Młynkach już przejezdny
młYnki i Mieszkańcy powiatu starogardzkiego oraz turyści mogą już korzystać z przebudowanego mostu nad rzeką Wdą w miejscowości 
Młynki oraz wyremontowanych dojazdów. Inwestycję zrealizowało Starostwo Powiatowe.

Kilka dni temu dokonano 
odbiorów technicznych 
obiektu. w Młynkach oprócz 
inspektorów pojawili się 
także: wicestarosta staro-
gardzki, Kazimierz Chyła 

i wójt gminy lubichowo, 
Sławomir bieliński. Samo-
rządowcy zgodnie przyzna-
li, że zarówno przebudowa 
mostu, jak i remont dróg 
dojazdowych były bardzo 

potrzebne. 
- Z nowej infrastruktury 
skorzystają nie tylko miesz-
kańcy, ale także letnicy, któ-
rzy często tędy podróżują – 
podkreślali włodarze.

Inwestycja pochłonęła 2,5 
mln zł, z czego 48 proc. po-
chodziło z Ministerstwa In-
frastruktury i budownictwa. 
pozostałą część środków 
wyłożył samorząd powiatu 
starogardzkiego. 
- bardzo dobrze, że wreszcie 
przeprowadzono tę inwe-
stycję, bo będzie przynaj-
mniej bezpieczniej – mówi 
Krystyna poć. - Szczególnie, 
że wylano nowy asfalt, nie 
ma więc dziur, a z mostu 
mogą korzystać piesi i ro-
werzyści. Mam domek let-
niskowy w ocyplu, i widzę, 
jak wielu tędy jeździ. Fajnie 
też, że szybciej otwarto 
most. dobra robota.

warto dodać, że to nie je-
dyne inwestycje drogowe. 
powiatowy Zarząd dróg 
cały czas naprawia trasy 
na terenie różnych gmin. 
Tylko w tym roku odna-
wianych jest ponad 50 km 
nawierzchni, a to oznacza, 
że po zakończeniu prac 
wyremontowanych będzie 
już około 200 km dróg po-
wiatowych. dzięki przepro-
wadzonym inwestycjom 
poprawił się nie tylko kom-
fort życia mieszkańców, bo 
zadowoleni są także przed-
siębiorcy, do których dojeż-
dża transport. Kierownic-
two powiatowego Zarządu 
dróg już myśli o kolejnych 

zadaniach. Co drogowcy 
zamierzają zrobić w przy-
szłym roku?
- Z większych zadań zapla-
nowaliśmy przebudowę 
mostu w Czystej wodzie 
koło Skarszew, a wraz z tym 
remont dróg dojazdowych 
zarówno od strony bączka, 
jak i piesienicy - wyjaśnia 
dariusz Kurzyński, dyrektor 
powiatowego Zarządu dróg 
w Starogardzie Gdańskim.
w sumie na poprawę infra-
struktury drogowej wydano 
już sporo milionów złotych, 
ale jak zaznaczają władze 
powiatu, zadania te są nie-
zbędne dla mieszkańców.
Sebastian Dadaczyński

weź udZIał w KoNKuRSIe!
PoWiaT i  „Powiat starogardzki w obiektywie” - to tytuł konkurs, w którym mogą wziąć 
udział miłośnicy. Do udziału w zabawie zachęcają władze powiatu starogardzkiego  i człon-
kowie Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

- Do udziału w organizo-
wanym konkursie zachęcamy 
zarówno amatorów, jak i za-
wodowców – mówi Patryk 
Gabriel, członek zarząd po-

wiatu starogardzkiego.- Dla 
uczestników zmagań prze-
widziano nagrody. Celem 
przedsięwzięcia jest wyło-
nienie prac, które już jesienią 

ozdobią ściany budynku Sta-
rostwa Powiatowego. Wcze-
śniej odbędzie się oczywi-
ście wernisaż konkursowych 
prac. Konkurs jest realizowa-
ny przy współpracy ze Staro-
gardzkim Towarzystwem Fo-
tograficznym na czele z panią 
prezes, Dominiką Kotułą, 
która zadba o merytoryczną 
ocenę nadesłanych fotografii 

Regulamin oraz szczegóło-
we informacji na temat kon-
kursów dostępne są na ofi-
cjalnych stronach Starostwa 
Powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim i Starogardzkiego 
Towarzystwa Fotograficzne-
go.   (SEBA)

SuKCeS MaTuRalNy SZKół
rEgion i Okazało się, że wieloletnie inwestowanie w edukację jest opłacalne, a świad-
czą o tym efekty. Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie starogardzkim osiągnęły 
bardzo wysoką zdawalność egzaminów maturalnych. W tym roku zajęły wysokie, bo 
czwarte miejsce w województwie pomorskim, z czego cieszą się władze powiatu, które 
prowadzą powyższe placówki.

- Mamy wielką satysfakcję, że aż 82 proc. 
naszych uczniów zdało maturę - mówi Ma-
rek Gabriel, naczelnik wydziału edukacji 
Starostwa powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim. - w sposób szczególny wykazali 
się z fizyki (czwarty wynik w województwie 
pomorskim – red.), historii oraz języka pol-
skiego na poziomie rozszerzonym. Cieszy 
nas, że powiat starogardzki osiągnął także 
czwarty wynik w województwie pomor-
skim z matematyki, zarówno na poziomie 
podstawowym, jak i rozszerzonym. Tym 
bardziej, że to wynik powtarzalny od wielu 
lat.
Z osiągnięć szkół cieszy się także wicesta-
rosta starogardzki, Kazimierz Chyła, który 
podkreśla, że tak dobre wyniki to efekt róż-
nych projektów edukacyjnych.
- od wielu lat inwestujemy w nowoczesne 
pomoce naukowe, zakupując komputery, 
tablice interaktywne, tworzymy pracownie 
zawodowe, gabinety do nauki przedmio-
tów ścisłych i językowych, a także wdra-
żamy liczne programy edukacyjne, dzięki 
którym nasza młodzież może uczestniczyć 
w różnych przedsięwzięciach - wyjaśnia wi-
cestarosta.

Flagowe projekty to m.in. współpraca mię-
dzynarodowa z innymi szkołami, zagra-
niczne praktyki zawodowe i szkolenia. Na 
terenie powiatu starogardzkiego działa w 
sumie osiem szkół ponadgimnazjalnych 
oraz Specjalny ośrodek Szkolno - wycho-
wawczy. Tylko w tym roku na remonty i 
zakupy pomocy naukowych samorząd ze 
środków własnych wyda w sumie 1,7 mln 
zł. To kwota porównywalna do poprzed-
nich lat.
warto dodać, że jesienią rozpocznie się ter-
momodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej wraz z modernizacją i uspraw-
nieniem źródeł ciepła oraz energii. wartość 
całego projektu wynosi blisko 20 mln zł, z 
czego ponad 15 mln zł stanowi dofinan-
sowanie unijne, które udało się pozyskać 
władzom powiatu starogardzkiego. w oce-
nie starosty leszka burczyka, inwestycja 
szybko się zwróci, bo szkoły zaoszczędzą 
na ogrzewaniu. program objął aż 26 bu-
dynków, m.in. II liceum ogólnokształcące, 
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół 
ekonomicznych, budynek po dawnych 
warsztatach szkolnych, czy technikum w 
owidzu.   Sebastian Dadaczyński

Jednym z flagowych projektów edukacyjnych powiatu jest Bolesławowo Busi-
ness Week Fot. mat. promocyjne 
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Wicestarosta Kazimierz Chyła (czwarty z prawej) wraz z przedstawicielami Gminy Lubi-
chowo i Powiatowego Zarządu Dróg
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Już po raz siódmy w jesien-
ny weekend odbędą się w 
Sopocie Targi Seniora, które 
co roku przyciągają kilka ty-
sięcy osób odwiedzających 
z całego województwa. To 
propozycja na ciekawy ak-
tywny weekend nie tylko 
dla seniorów, ale i dla całej 

rodziny. - Każdy z nas 
ma w swoim oto-

czeniu osoby star-
sze i każdy z nas 

kiedyś będzie 
seniorem, dla-
tego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób starszych 

i wspólnie za-
dbać o dobrą 

jakość życia obec-
nych i przyszłych se-

niorów – mówi anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego ośrodka 
pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 
Jak co roku, osoby odwie-
dzające targi będą miały 
możliwość zapoznania się z 
szerokim i różnorodnym wa-
chlarzem produktów i usług 
dostosowanych do potrzeb 
osób starszych, dzięki któ-
rym mogą oni dłużej cieszyć 
się zdrowiem, sprawnością 
fizyczną oraz radzić sobie 
w codziennym życiu. Mile 
widziane są firmy przyjazne 
seniorom, które posiadają w 
swojej ofercie ciekawe pro-
pozycje dla osób starszych, 
zarówno dla tych aktyw-
nych, jak również dla osób 
niesamodzielnych, wymaga-
jących wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kul-
turalny, m.in. pokazy na sce-
nie, warsztaty ruchowe i ar-
tystyczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.
- do współtworzenia progra-
mu edukacyjno-kulturalne-
go zapraszamy organizacje 
senioralne z całego woje-
wództwa pomorskiego -  klu-
by seniora, uniwersytety III 
wieku i inne podmioty, które 
organizują ciekawe zajęcia 
dla seniorów, np. koła go-
spodyń wiejskich – zachęca 
anna Jarosz. podmioty, któ-
re przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom

Pomagają obcokrajowcom

zdroWiE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły się przygotowania do tego 
wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą ofertę dla seniorów, do zaprezentowania jej na tar-
gach. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Senio-
ra, mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 31 sierpnia. 
 Szczegółowe informacje 
w Biurze Organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: 
e-mail: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 551 17 10 w. 251.

rEgion i Bieda, brak pracy, a niekiedy i konflikt zbrojny - to wszystko sprawia, że coraz więcej obywateli Ukrainy wyjeżdża za chlebem do Polski, ale lepszego życia 
szukają także przedstawiciele innych, wschodnich państw. Jedyna zarejestrowana w powiecie starogardzkim Agencja Zatrudnienia AB Uni-servis pomaga cudzo-
ziemcom nie tylko znaleźć pracę, ale dopełnia też wszystkich formalności: od sprowadzenia pracownika na teren Polski, aż po znalezienie zakwaterowania.

obecnie dzięki agencji Zatrudnienia ab uni-servis, specjali-
zującej się w pośrednictwie pracy oraz zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych, pracę znalazło już kilkudziesięciu ob-
cokrajowców. Są zatrudnieni w kilku firmach. Kilka dni temu 
w biurze agencji Zatrudnienia spotkaliśmy parę z ukrainy. To 
Tetiana Klymas i yerhenii yashchenko (na zdjęciu). przyjechali 
do polski z nadzieją, na znalezienie pracy i godnych zarob-
ków. w ab uni-servis podpisali umowę o pracę. Jak zaznacza 
właściciel agencji Zatrudnienia, cudzoziemców w naszym 
regionie będzie jeszcze więcej. dlaczego?

- bardzo wiele firm wyraża chęć zatrudnienia wyspecjali-
zowanych pracowników ze wschodu - zapewnia Mirosław 
Stosik. - otrzymujemy sporo pytań w tej sprawie, dlatego za-
mierzamy pomóc naszym kontrahentom, a co za tym idzie 
i samym obcokrajowcom. w bazie danych mamy już odpo-
wiednich kandydatów do pracy. Spełniają oni oczekiwania 
pracodawców, są wykwalifikowani i zmotywowani do pracy, 
a to bardzo ważne. obecnie organizujemy ich przyjazdy do 
polski.
Co ważne, przyjeżdżający do powiatu starogardzkiego 
cudzoziemcy już na początku swojego pobytu mają za-
gwarantowane pewne zatrudnienie, podpisując z agencją 
ab uni-servis umowę o pracę, a w wyjątkowych sytuacjach 
umowę zlecenie. - dajemy im gwarancję zatrudnienia na 
piśmie, spełniając wszystkie warunki umowy, szczególnie  
te finansowe, które co zrozumiałe najbardziej ich interesują - 
dodaje Mirosław Stosik.
agencja Zatrudnienia ab uni-servis dba także o to, aby obco-
krajowców odpowiednio przygotować do pracy, dlatego po-
maga im załatwić wszystkie niezbędne formalności: począw-
szy od badań medycyny pracy, poprzez zakupienie biletów 
miesięcznych, a skończywszy na znalezieniu kwatery. Choć 
z tymi ostatnimi są często problemy, bo są drogie albo nie ma 
ich w ogóle w mniejszych miejscowościach, ale ostatecznie 
udaje się znaleźć lokum. Cudzoziemcy mogą także liczyć na 
stały kontakt z pracownikiem agencji Zatrudnienia, mówią-

cym w ich języku.
- Zdajemy sobie sprawę, że dla takich osób praca w polsce, to 
zupełnie coś nowego – mówi właściciel agencji Zatrudnie-
nia ab uni-servis. - dlatego pomagamy im zaaklimatyzować 
się w miejscu zamieszkania i pracy. poznajemy ich z załogą 
danego zakładu, bezpośrednim przełożonym. Jednocześnie 
staramy się, aby w brygadzie był przynajmniej jeden obcokra-
jowiec, która zna język polski. później, gdy już rozpoczynają 
pracę, dbamy o to, aby byli odpowiednio traktowani, wypo-
sażeni w narzędzia pracy i środki ochrony osobistej, a także 
przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i Higieny pracy.
okazuje się, że za chlebem przyjeżdżają do nas nie tylko oby-
watele ukrainy, ale także przedstawiciele białorusi oraz Moł-
dawii, czyli z państw wschodnich, gdzie trudno znaleźć pracę 
lub poziom wynagrodzenia za jej wykonanie jest skrajnie ni-
ski. w większości przypadków cudzoziemcy, pracujący w na-
szym kraju, pieniądze wysyłają do swoich rodzin. Co ważne, 
jeśli mamy znajomych lub krewnych np. z ukrainy, którzy 
chcieliby podjąć zatrudnienie w polsce, możemy zgłosić taką 
propozycję do ab uni-servis. oczywiście agencja Zatrudnie-
nia sprawdzi, czy taka osoba spełnia wymagania, by ostatecz-
nie mogła przyje-
chać i rozpocząć 
pracę.
Sebastian 
Dadaczyński

P.U.H. „AB” UNI-SERVIS 
tel./fax 58 56 259 75
e-mail: abuniservis@abuniservis.pl
Internet: www.abuniservis.pl
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Mirosław Stosik w trakcie 
rozmowy z ukraińską parą
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Ze Stanisławem Sobalą, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Czarnej Wodzie, rozmawia nasz dziennikarz, Sebastian Dadaczyński.

Od jak dawna współpracują 
Państwo ze STEICO?
Współpraca w zakresie 
praktycznej nauki zawodu 
uczniów trwa już od sześciu 
lat. Wynika to z długofalo-
wej strategii kadrowej tej 
firmy. Jej przedstawiciele 
na bieżąco kontrolują staż 
pracy swoich pracowników 
i w związku z tym określają 
aktualne i przyszłe potrzeby 
kadrowe. Dlatego też współ-
pracują z naszą szkołą, chcąc 
pozyskać uczniów, a później 
przyszłych pracowników ma-
jących zawód na przykład 
stolarza, ślusarza, elektryka.

Ilu obecnie uczniów uczęsz-
cza na praktyki do STEICO?
Aktualnie w firmie STEICO 
kształci się 16 uczniów, nato-
miast od 1 września tego roku 
liczba ta zwiększy się o kolej-
nych 24, w tym 18 stolarzy. 
Jesteśmy po naborze i udało 
nam się stworzyć liczną klasę. 
Liczy 45 osób, z czego wspo-
mniane 24 będą uczęszczały 
na zajęcia do STEICO. Będzie 
to swego rodzaju grupa pa-
tronacka tej firmy. Cieszymy 
się, że powracamy do dawnej 
idei ścisłego związku szkoły 

i zakładu pracy. W taki sposób 
uczniów kształciło się już od 
1963 roku. Wtedy powstała 
szkoła zawodowa przy istnie-
jących od lat 50. zakładach 
płyt pilśniowych. Później 
zostały sprzedane. Nowym 
właścicielem zostało STEICO. 
Firma się rozwinęła, a wraz 
z tym wzrosło zapotrzebo-
wanie na wykwalifikowanych 
pracowników, o których coraz 
trudniej w warunkach niżu 
demograficznego.

Proszę powiedzieć kilka słów 
o samej szkole.
Od roku pracujemy w no-
wym budynku zbudowanym 
notabene przez firmę STE-
ICO i przekazanym nam do 
użytkowania na mocy po-
rozumienia ze Starostwem 
Powiatowym w Starogardzie 
Gdańskim, które jest orga-
nem prowadzącym naszą 
placówkę. Obiekt jest nowo-
czesny, zbudowany w cieka-
wej technologii drewniane-
go szkieletu z ekologicznych 
materiałów produkowanych 
przez STEICO. Uczniowie mają 
odpowiednie warunki nauki 
i osiągają dobre wyniki egza-
minów zawodowych. Zainte-

resowani uczniowie otrzyma-
ją także możliwość zdawania 
niemieckiego egzaminu za-
wodowego, co umożliwi im 
bezpośredni dostęp także do 
rynku pracy za Odrą.
Chcę także podkreślić, że 
uczniowie mający zajęcia 
praktyczne w STEICO w zasa-
dzie mają gwarancję zatrud-
nienia w firmie po ukończe-
niu szkoły. W sumie nasza 
placówka liczy około 100 
uczniów oraz 30 słuchaczy, 
gdyż prowadzimy także szko-
łę średnią dla dorosłych.

Jakie są Państwa plany?

Od przyszłego roku szkol-
nego, czyli 2017/2018, wraz 
z firmą STEICO chcemy kształ-
cić uczniów w zawodzie me-
chanik maszyn do produkcji 
drzewnej. Planujemy, podob-
nie jak w przypadku stolarzy, 
stworzyć grupę patronacką. 
Wynika to z bieżącego za-
potrzebowania kadrowego, 
a jednocześnie z faktu, że fir-
ma cały czas się rozwija. A za-
tem STEICO otwiera okno na 
świat naszym uczniom.

Dziękuję za rozmowę.

STEICO wprowadza system kształcenia 
dualnego w Zakładzie w Czarnej Wodzie 

w zawodzie STOlARZ

- 2 dni w tygodniu praktyki 
w Zakładzie STEICO

- 3 dni w tygodniu nauka w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie

- Dodatkowe wynagrodzenie

- Gwarancja zatrudnienia w STEICO

systemowe rozwiązanie problemu przygotowania kadr 
na potrzeby nowoczesnego przemysłu
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Stabilne wyniki i więcej inwestycji
EnErgETYka i Przewidywalne wyniki finansowe, wzrost nakładów inwestycyjnych, poprawa jakości zasilania, więcej sprzedanej i dostarczonej 
energii do odbiorców końcowych. Grupa Energa podsumowała pierwsze półrocze działalności.
w tym okresie wypracowała prawie 5 
mld zł przychodów oraz ponad 1 mld 
zł ebITda. Zarząd spółki pracuje nad 
aktualizacją kierunków rozwoju. Jed-
nym z nich jest powrót do projektu 
budowy bloku w ostrołęce.
Grupa energa odnotowała w I półro-
czu 2016 roku przychody na pozio-
mie 4 937 mln zł wobec 5 425 mln zł 
w analogicznym okresie ub. r. ebITda 
wyniosła 1 090 mln zł i była niższa o 11 
proc. w stosunku do wyniku sprzed 
roku. Ze względu na jednorazowe od-
pisy na łączną kwotę 552 mln zł brutto 
Grupa odnotowała stratę netto w wy-
sokości 116 mln zł. odpisy aktualizują-
ce wartość niefinansowych aktywów 
trwałych dokonane zostały w I oraz 
w II kwartale, odpowiednio na 305 
mln zł i 247 mln zł. Mają one jedynie 
charakter niegotówkowy i nie wpły-
wają na sytuację finansową i płynność 
Grupy. przed odpisami wynik netto za 
I półrocze 2016 r. ukształtował się na 
poziomie 365 mln zł. dodatkowo, na 
rezultaty II kwartału br. wpływ miał 
udział w stracie jednostki stowarzy-
szonej polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 
w wysokości 41 mln zł.
- Grupa energa notuje stabilne i prze-
widywalne dla rynku wyniki finanso-
we, mimo zmieniających się warun-

ków regulacji prawnych i rynkowych. 
Konsekwentnie realizujemy nasze 
plany – w I półroczu wydatki inwesty-
cyjne były o 27 proc. wyższe niż w tym 
samym okresie zeszłego roku, w sa-
mym Segmencie dystrybucji wzrosły 
one o 29 proc. efekty widać w wyraź-
niej poprawie wskaźników ciągłości 
zasilania – podkreśla dariusz Kaśków, 
prezes zarządu energa Sa.
obecnie Grupa energa jest na etapie 
aktualizacji kierunków rozwoju. Za-
łożenia strategiczne sygnalizowane 
przez zarząd skupiają się m.in. na za-
pewnieniu stabilności i bezpieczeń-
stwa dostaw energii, od wytworzenia 
po dostarczenie do klientów. Stąd de-
cyzja o ponownym uruchomieniu pro-
jektu budowy bloku energetycznego 
w ostrołęce klasy ok. 1000 Mw. obec-
nie trwają prace, których celem jest 
osiągnięcie gotowości przetargowej, 
a następnie wyłonienie generalnego 
wykonawcy nowoczesnej elektrowni 
węglowej. Równolegle Grupa podej-
muje również działania związane z po-
zyskaniem inwestora strategicznego 
lub współinwestora, którego zaanga-
żowanie jest konieczne ze względu na 
skalę inwestycji oraz rekomendowaną 
strukturę finansowania projektu.
-Zapewnienie bezpieczeństwa ener-

getycznego, zarówno w zakresie ja-
kości dostaw, jak i źródeł energii, to 
obecnie kluczowe zadanie stojące 
przed sektorem energetycznym. Ist-
niejące elektrownie wkrótce przesta-
ną spełniać swoje zadanie. według 
analiz pSe, do 2020 roku polska musi 
wyłączyć  wyeksploatowane bloki 
o mocy blisko 6Gw, a w latach 2021-
2035 - ponad połowę obecnie zainsta-
lowanych mocy, co może grozić blac-
koutem. aby uniknąć tego ryzyka, już 
dzisiaj należy podejmować decyzje 
o nowych inwestycjach. projekt ostro-
łęka C wpisuje się w rządowe plany 
związane z bezpieczeństwem ener-
getycznym kraju, którego podstawą 
przez długie lata pozostanie węgiel. 
decyzja o wznowieniu tej inwesty-
cji otwiera nam drogę do podjęcia 
prac przygotowawczych i wejścia na 
ścieżkę proceduralną do rozpoczęcia 
budowy elektrowni węglowej nowej 
generacji. Zauważamy poprawiające 
się warunki rynkowe dla nowocze-
snego wytwarzania konwencjonalne-
go. Z dużą nadzieją oczekujemy na 
ustawę o rynku mocy, która musi być 
realnym wsparciem dla rentowności 
naszej inwestycji. bierzemy aktywny 
udział w konsultacjach tego projektu 
- mówi prezes Kaśków.    (bG) Fo
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NaTalIa w TeledySKu
obozin i Jedna z mieszkanek gminy Skarszewy wzięła udział w teledysku. Natalia Kul-
wikowska, mieszkanka Obozina, wystąpiła w nagraniu do piosenki ,,Mała prawda”. 

piosenka pt. ,,Mała praw-
da” jest coverem zespo-
łu basta, a Natalia Kul-
wikowska i jej chłopak, 
dominik Ciesielski, za 
zgodą zespołu nagrali 
utwór oraz teledysk do 
niego. przygoda z muzy-
ką w przypadku Natalii 
zaczęła się tak, że od za-
wsze uwielbiała śpiewać, 
ale wcześniej nie miała 

takich możliwości. 
- dopiero wówczas, gdy 
w mojej miejscowości na 
zeszłorocznym festynie 
poznałam mojego obec-
nego chłopaka, który grał 
tam na scenie i śpiewał 
– wspomina młoda ar-
tystka. - później dosta-
łam możliwość śpiewania 
w jego zespole, który te-
raz tworzymy razem. I tak 

oto naszym pierwszym 
wspólnym coverem zo-
stała piosenka pt. ,,Mała 
prawda” zespołu basta.
Młodzi artyści w przy-
szłości dalej planują na-
grywać covery. Już nieba-
wem ukaże się autorska 
piosenka dominika. Jej 
tytułu nie jest jeszcze 
znany.
Sebastian Dadaczyński
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NoSTalGICZNIe I paTRIoTyCZNe
WięckoWY i Biało-czerwone kwiaty, pejzaże Polski 
ujęte na obrazach, a do tego wspaniałe pieśni i pio-
senki patriotyczne. W Więckowach już po raz XII zor-
ganizowano Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycz-
nej im. Nieznanego Patrioty.

To wyjątkowe przedsię-
wzięcie przygotowała 
Rada Sołecka na czele z 
sołtys, Gabrielą plichtą. 
Na wszystkich uczestni-

ków czekały nagrody, a po 
zakończeniu występów 
mieszkańców i gości zaba-
wiał dj. Tayy.
(SEBA)

dZIeń dRwala
barTEl WiElki i 
,,express powiatu Sta-
rogardzkiego” gościł 
w bartlu wielkim, gdzie 
Rada Sołecka na czele 
z sołtys Moniką beling 
zorganizowała „dzień 
drwala”. Jak sama nazwa 
wskazuje, nie mogło za-
braknąć turnieju zwią-

zanego z tym zawodem. 
dlaczego? w gminie Kali-
ska jest on wiodący. do-
dajmy, że oprócz różnych 
konkurencji, jak np. wbi-
jania pali, organizatorzy 
zadbali o atrakcje dla 
dzieci. były konkursy, za-
bawy, zamek dmuchany 
oraz ognisko.      (SEBA)

SCk rozpoczął nabór
sTarogard i Wraz z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 Starogardzkie Centrum Kultury rozpocz-
nie zajęcia edukacyjne w różnych sekcjach kulturalnych. SCK jest największą placówką kulturalną 
w powiecie starogardzkim. Realizuje szeroko pojęte zadania z dziedziny upowszechniania kultury, 
edukacji kulturalnej, animowania i promocji ruchu amatorskiego oraz organizacji imprez.
Zespoły działające w Staro-
gardzkim Centrum Kultury 
uświetniają swoimi wystę-
pami uroczystości miejskie, 
gminne i wojewódzkie, 
biorą także udział w prze-
glądach oraz festiwalach 
w kraju i za jego granicami. 
Ich wysoki poziom arty-
styczny jest możliwy dzięki 
wytężonej pracy wykwali-

fikowanych instruktorów, 
a także uczestników zajęć. 
w Starogardzkim Centrum 
Kultury prowadzone za-
jęcia umożliwiają rozwój 
pasji i zainteresowań. Ty-
godniowo korzysta z nich 
ponad 7siedemset osób, 
zaś roczna frekwencja to 
ponad 20 000 osób. 
(SEBA)

Od września będą prowadzone nabory do następujących 
sekcji:

- zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 4, młodzieży i dorosłych
 - zajęcia taneczne dla dzieci do 4 lat, młodzieży i dorosłych
 - zajęcia baletowe dla dzieci od lat 4 do 14
 - zajęcia Hip Hop dance - nowa forma prowadzona od wrze-
śnia 2015 cieszy się dużym zainteresowaniem dla dzieci i mło-
dzieży
- zespoły teatralne młodzieżowy i dla osób dorosłych
 - młodzieżowe zespoły muzyczne dla młodzieży i dorosłych
- zespół wokalny „Singers Novi” dla młodzieży i dorosłych
- orkiestra Kameralna „pro Simfonica” dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych
- orkiestra dęta dla młodzieży i dorosłych
- „Malutkie Gzubki” - zespół folklorystyczny dla dzieci
- zajęcia projektowania mody - sztuka łączenia form i barw dla 
dzieci i młodzieży
- zajęcia pracowni komputerowej dla młodzieży i dorosłych
- zajęcia pracowni fotograficznej dla dzieci i młodzieży
- nauka języka japońskiego z elementami kultury japońskiej 
dla młodzieży i dorosłych
- nauka języka hiszpańskiego z elementami kultury hiszpań-
skiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- uniwersytet Trzeciego wieku (20 pracowni tematycznych).
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Rywalizowali na... rusztach
czarna Woda i Zapachy wędzonych kiełbasek, zabawy dla dzieci, a do tego występy artystyczne na scenie - tak w skrócie można opisać Mi-
strzostwa Grillowania na Kociewiu. Za nami już szósta edycja popularnej imprezy.

do Czarnej wody przyje-
chało wielu gości. osiem 
dwuosobowych drużyn (tj. 
przedstawiciele Starostwa 
powiatowego, Koła Gospo-
dyń wiejskich ze Zblewa, 

Gminy Czarna woda, Stowa-
rzyszenia Sołtysów powiatu 
Starogardzkiego, zespołów 
Kaszebsczi Moltech i Kasz-
taniaki, a także dwie dru-
żyny z firmy Steico) prezen-

towało swoje umiejętności 
kulinarne w grillowaniu. 
Zgodnie z regulaminem 
konkursu zespoły grillowa-
ły potrawy w dwóch ka-
tegoriach: obowiązkowej 
(mięso wołowe i drobiowe 
zapewnione przez organi-
zatora) oraz dowolnej, czyli 
„Co, kto lubi”, umożliwiają-
cej grillowanie rozmaitych 
produktów zgodnie z fan-
tazją uczestników. Trzeba 
zaznaczyć, że grillujący wy-
kazali się ogromną pomy-
słowością kulinarną.
w kategorii dowolnej po-
jawiły się grillowane sery, 
ryby, krewetki, owoce, wa-
rzywa, a nawet tradycyjna 
kiełbasa. uzupełnieniem 
dań były oryginalne sosy 

i dipy. Jury pod przewod-
nictwem Małgorzaty Ma-
kowskiej oceniało potra-
wy, uwzględniając przede 
wszystkim ich smak, zna-
czenie miało również uży-
cie przypraw, stopień wy-
smażenia i wygląd dania. 
Tytuł Mistrza Grilla na Ko-
ciewiu 2016 zdobyła dru-
żyna reprezentująca Sta-
rostwo powiatowe. drugie 
miejsce zajęła drużyna Koła 
Gospodyń wiejskich ze 
Zblewa, a trzecie drużyna 
Stowarzyszenia Sołtysów 
powiatu Starogardzkiego. 
Jury przyznało również na-
grody specjalne paniom 
z drużyny Kaszebsczi Mol-
tech za najlepiej ozdobione 
stanowisko do grillowania 
oraz drużynie Kasztaniaki 
ze Zblewa za oryginalne 
danie, którym były krewet-
ki w towarzystwie pieczo-
nego ananasa. w trakcie 

konkursu grillowania przy-
znano też nagrodę publicz-
ności. Zwycięska okazała 
się drużyna Gminy Czarna 
woda. wszyscy uczestnicy 
rywalizacji otrzymali atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.
- postawiłyśmy na tradycyj-
nego, kaszubskiego dorsza 
z fasolą – mówiły nam pa-
nie z zespołu Kaszebsczi 
Moltech. - Jesteśmy tu po 
raz pierwszy. bardzo podo-
bają nam się takie zawody. 
To coś innego od typowe-
go festynu z piwem i kieł-
baską. 
burmistrz Czarnej wody, 
arkadiusz Gliniecki, po-
mysłodawca Mistrzostw 
Grillowania na Kociewiu, 
pomysł imprezy zaczerpnął 
z... Irlandii. - Swego czasu 
należałem do irlandzkiego 
stowarzyszenia grillujących 
– wspomina włodarz. - To 
właśnie tam zobaczyłem 

podobny piknik. uzna-
łem, że tak fajny projekt 
należy wdrożyć w Czar-
nej wodzie i to się udało. 
dodajmy, że dla dzieci 
przygotowano duży plac 
zabaw oraz strefę dla naj-
młodszych, w której odby-
wały się zabawy plastyczne. 
wszystkie maluchy miały 
okazję spróbować własnych 
sił na kole garncarskim i sa-
modzielnie wykonać swoje 
naczynie gliniane. Kolejną 
atrakcją był pokaz średnio-
wiecznego zdobnictwa 
ksiąg i gotyckiej pisowni. 
w trakcie festynu odbył się 
także mecz piłki nożnej, 
w którym zagrały zespoły 
Steico i Samorządowców. 
Sporo działo się też na sce-
nie, na której zaprezento-
wali się: młoda wokalistka 
aleksandra wegner z Czar-
nej wody, satyryk Henryk 
Sadowski i zespół Grzmią-
ca półlitrówa z piotrkowa 
Trybunalskiego. wieczorem 
wystąpiła grupa darius 
Hard Rock Group. Festyn 
zakończył się zabawą ta-
neczną przy zespole darius 
Group. Sponsorami tego-
rocznej edycji Mistrzostw 
Grillowania na Kociewiu 
były firmy: Steico, Iglotex 
oraz bank Spółdzielczy, 
a organizatorami urząd 
Miasta Czarna woda i Sta-
rostwo powiatowe w Staro-
gardzie Gdańskim.
Sebastian Dadaczyński
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ŚWIADCZySZ 
USŁUGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

Wyślij ogłoszenie SMS-em:Wyślij ogłoszenie SMS-em:

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?

OGŁOSZENIA

Więcej informacji : reklama@expressy.pl

na numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)

Bezrobocie wciąż spada
Z Arkadiuszem Banachem, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd., rozmawia Sebastian Dadaczyński
Jak obecnie wygląda bezrobocie w po-
wiecie starogardzkim?
 
aktualnie stopa bezrobocia w powie-
cie starogardzkim wynosi 10,5 proc. Na 
koniec czerwca 2016 zarejestrowanych 
było prawie 4 tys. osób. dla porównania, 
w czerwcu 2015 r. stopa bezrobocia dla 
naszego powiatu wynosiła 12,3 proc., 
a dokładnie 10 lat temu - 28,3 proc. pra-
gnę podkreślić, że powiat starogardzki od 
2012 roku odnotował jeden z większych 
spadków stopy bezrobocia w polsce. pod 
tym względem jesteśmy w krajowej czo-
łówce.
 
Z czego wynika ten spadek bezro-
bocia?

Złożyło się na to kilka elementów. w ostat-
nich latach na naszym rynku pracy odno-
towaliśmy spory przyrost nowych miejsc 
pracy, który związany jest z dynamicznym 
rozwojem gospodarczym regionu. Na ten 
rozwój składa się powstanie autostrady 
a1, poprawa infrastruktury (m.in. napra-
wa dróg powiatowych oraz gminnych), 
czy spora aktywność przedsiębiorców, 
która owocuje nowymi inwestycjami. Nie 
bez znaczenia są również wysiłki podej-
mowane przez powiatowy urząd pracy 

polegające na aktywizacji osób bezrobot-
nych. poza krajowymi środkami finanso-
wymi przeznaczonymi na ten cel, staramy 
się aktywnie pozyskiwać środki w ramach 
funduszy unijnych i programów regio-
nalnych. w ostatnich latach na aktywi-
zację osób bezrobotnych przeznaczamy 
średnio w granicach od 14 do 15 mln zł. 
rocznie.
 
Mówi Pan o aktywizacji. Proszę powie-
dzieć coś więcej, ile osób skorzystało 
już z dotacji na założenie własnej dzia-
łalności gospodarczej?

w ostatnim czasie obchodziliśmy miły 
dotacyjny jubileusz. Mieliśmy przyjem-
ność udzielić dwutysięcznej dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
przy tej okazji dokonaliśmy pełnej anali-
zy efektywności tego instrumentu rynku 
pracy. dla przykładu w 2010 roku udzie-
lono 272 dotacje, z czego 36 proc. osób 
nadal ją prowadzi, a blisko połowa pozo-
stałych nie wróciła do ewidencji urzędu 
pracy. To oznacza, że prawdopodobnie 
podjęła pracę w innym miejscu. w latach 
2011-2014 te wskaźniki były jeszcze lep-
sze. do dziś zdecydowana większość dalej 
utrzymuje własne firmy. To utwierdza nas 
w przekonaniu, że realizacja tego progra-

mu ma sens.
Jakie wsparcie otrzymały takie osoby? 
w ostatnim czasie udzielaliśmy dotacji 
w wysokości ok. 20 tys. zł. Środki pocho-
dziły z różnych źródeł i trafiały głównie do 
branż usługowych.
 
Na jakie wsparcie w tym roku mogą 
jeszcze liczyć osoby bezrobotne lub 
pracodawcy?
 
wkrótce podpiszemy umowę w ramach 
Regionalnego programu operacyjnego 
dla województwa pomorskiego o war-
tości ponad 3,6 mln zł. w ramach tego 
projektu aktywizujemy osoby bezrobot-
ne powyżej 30. roku życia, koncentrując 
się jednocześnie na osobach niepełno-
sprawnych i długotrwale bezrobotnych. 
dlatego obecnie promujemy możliwość 
zorganizowania szkoleń indywidualnych 
dla osób bezrobotnych, staży zawodo-
wych oraz refundacji doposażeń lub wy-
posażeń miejsc pracy dla pracodawców 
zatrudniających osoby bezrobotne. wa-
runkiem przystąpienia do tego programu 
jest między innymi posiadanie pierwsze-
go lub drugiego profilu pomocy.
 

Dziękuję za rozmowę
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OGŁOSZENIA 
W RAMCE

Z 21-letnim Oskarem Netkowskim, praktykantem Polsatu News, rozmawia nasz dziennikarz, Sebastian Dadaczyński.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z dziennikar-
stwem?
Mimo to, że o pracy w telewizji marzyłem od 
dziecka, dziennikarstwem zacząłem intereso-
wać się dopiero w liceum. w związku z tym po-
szedłem na studia dziennikarskie do Torunia. Na 
uMK trwał akurat nabór do studenckiego radia, 
ale nie odnalazłem się tam. Zdecydowanie lepiej 
czułem się w muzycznym klubie od Nowa, gdzie 
miałem do czynienia z szeroko pojętą sztuką, li-
teraturą, aż w końcu i muzyką. To właśnie tam 
poznałem wielu artystów. będąc w tym miejscu, 
uznałem, że zacznę przeprowadzać amatorskie 
wywiady z gwiazdami.  Rozmawiałem już z ewą 

Farną, Kamilem bednarkiem i urszulą, a teraz na 
publikację czeka mój wywiad z edytą Geppert. 
polecam swój blog ikoniczny.pl

Jak trafiłeś do Polsatu?
Na drugim roku studiów uczęszczałem na zajęcia 
z techniki przeprowadzania wywiadu. To właśnie 
wtedy mój wykładowca pokazał mi telewizję od 
kuchni - bardzo mnie to zajęło. Z czasem popro-
wadził mnie w stronę dziennikarstwa telewizyj-
nego we wspomnianej stacji, gdzie rozpocząłem 
praktyki. Jestem tu  trzeci miesiąc, z nadzieją, że 
na praktyce się nie skończy.

Czym się tam zajmujesz?
Generalnie nagrywam wywiady ze znanymi oso-
bistościami, na przykład politykami. Mimo to, że 
rozmowy z nimi nie do końca są moją bajką, jest 
to na pewno nieocenione doświadczenie. wiem 
też, że mimo wszystko,  jestem coraz bliżej dzien-
nikarstwa show-biznesowego. Zdecydowanie 
chcę pójść w tym kierunku. 

Dlaczego akurat show-biznes?
Nie ukrywam, że najbardziej ciekawią mnie lu-
dzie z kolorowych stron gazet. Nie chce pisać, 
o tym, jak chodzą ubrani, czy z kim sypiają – 
o tym pisze już pudelek. Chciałbym skupić się na 
ich wrażliwości i przekazie, który oferują odbior-
com. w związku z powyższym, raczej skupiłbym 
się na muzycznej stronie szołbizu. Z perspekty-
wy chłopaka, który praktycznie od  zawsze za-
fascynowany był Madonną, chciałbym przybli-

żyć ludziom sylwetki znanych osób, które na co 
dzień nie są dostępne dla każdego. przy okazji 
mógłbym stać się przyjacielem gwiazd! a może 
nawet samej Królowej popu? (śmiech).

Chciałbyś mieć własny program rozrywko-
wy?
oczywiście! Często wyobrażam sobie siebie 
w roli prowadzącego. Tym bardziej, że wzorem 
do naśladowania są dla mnie łukasz Jakóbiak, 
czy Karolina Korwin - piotrowska, którzy robią 
kawał naprawdę świetnej roboty. broń boże nie 
chciałbym stać się ich kopią! Za to zdecydowa-
nie chciałbym dojść do poziomu, na którym oni 
teraz brylują. No, ale, jak to mówią, przez trudy 
do gwiazd.

A co z Wydarzeniami? Współtworzysz prze-
cież dziennik...
 Na razie nie wiem, czy pójdę w dziennikarstwo 
newsowe, bo uważam, że to jeszcze nie ten etap, 
żeby jednoznacznie się określać. To nie jest łatwa 
praca. Z jednej strony mamy do czynienia z mi-
sją, z drugiej pokonujemy często swoje słabości. 
Jednym słowem, dziennikarstwo to rzemiosło. 
ostatnio miałem okazję być w Centrum Zdrowia 
dziecka, gdzie widziałem cierpienie najmłod-
szych. wiesz, że musisz zrobić materiał, to twoja 
praca, ale jesteś przecież tylko człowiekiem, więc 
bardzo często emocje biorą górę i czujesz, jak 
rozpadasz się na kawałki.

W ogóle dlaczego akurat Warszawa? Nie 

miałeś obaw, że chłopak z małych Skarszew 
zagubi się w dużym świecie?

Moją mocną stroną jest brak obawy przed głębo-
ką wodą. Chwytam życie za rogi i nie puszczam, 
po prostu. Kiedyś wpadła mi do ucha pewna 
myśl, że życie to przygoda, a przygody zawsze 
dobrze się kończą. dlatego w swoje 20. urodzi-
ny poleciałem na koncert Madonny do Kanady. 
pasmo bezkompromisowych decyzji doprowa-
dziło mnie do miejsca, w którym teraz jestem. 
uważam, że każdego stać na spełnianie marzeń. 
wystarczy mieć otwarty umysł i twardy tyłek.

A kiedy w Skarszewach pojawi się reporter 
Polsatu?
 dobre pytanie (śmiech). Myślę, że jeśli pojawi 
się taka okazja, kiedyś pojawię się z mikrofonem 
i kamerą w naszym mieście. Na pewno w takim 
małym miasteczku można również znaleźć wie-
le ciekawych tematów, które znajdą swój target, 
aczkolwiek porwałbym się raczej na coś nie-
sztampowego. lubię trudne tematy. Są dla mnie 
wyzwaniem i zmuszają do refleksji.

Czego można Tobie życzyć?
 Jeszcze większej determinacji i konsekwencji, bo 
wbrew pozorom każdego dnia zmuszam siebie, 
żeby mi się po prostu chciało (śmiech).
 
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!
Również dziękuję i do zobaczenia na wielkim 
ekranie!



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KęBŁOWO k/wejhero-
wa, dom139/716m, 4 
pokoje, 2 łazienki, ume-
blowana kuchnia, jadal-
nia, garderoba, cena 350 
tys. zł. Tel: 519-399-162

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzy-
wa, wejherowo, tel. 513-
005-898 

Sprzedam lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM nieuzbrojo-
ną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 
903 536

DO WYNAJĘCIA

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, złomowanie, 
kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż czę-
ści, pomoc  drogowa. 
Tel: 789-345-593

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIę montera 
instalacji sanitarnych/
pomocnika, wejherowo. 
Tel: 601-677-964

a. Tel: 789-345-593EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, 
dysk 120 Gb, klawiatu-
ra Vobis, monitor lCd 
TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34

USŁUGI
USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, in-

stalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.el, tel. 
515 151 370

PROFESJONAlNA foto-
grafia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 
964

BIURO Rachunkowe, 
Mechowo, ul. ks. Zyg-
munta Trelli 50, odbiera-
my dokumenty od klien-
tów z wejherowa, pucka 
i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@
gmail.com, jesteśmy na 
facebooku

TOWARZYSKIE
SAMOTNy zadbany 45-
latek pozna panią do 
stałego związku. Tel: 
786-197-025

SEx-SEx-SEx to lubię. 
Gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM pralki Fra-
nia, Kawalerka i wirów-
ka, cena 100zł/sztuka. 
Tel: 506-251-697

HyDROFOR na 220v, 
nieużywany, cena 450zł. 
Tel: 506-251-697

SPRZEDAM gazowy 
grzejnik wody przepły-
wowe ariston Junkiers, 
cena 170 zł. Tel: 510-
501-955
KUPIę bursztyn. Tel: 
532-110-190

SPRZEDAM kanapę 
rozsuwaną niebiesko 
– brązowa kratka, stan 
dobry, szerokość 123cm, 
głębokość 75cm, spanie 
długość 175cm, szero-
kość 110cm, wejherowo, 
cena 300zł. Tel: 570-632-
747

SPRZEDAM drewno 
opałowe buk, dąb, brzo-
za. Tel: 500-640-327

SPRZEDAM meble ku-
chenne używane, kolor 
świerk, cena 300zł. Tel: 
506-251-697
MATA dla dziecka do le-
żenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SPRZEDAM łyżwy figu-
rowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, wejhero-
wo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła wło-
skie Nesti dante, 250 
gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 
138

KUPIę militaria (umun-
durowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów 
itp..) z okresu II wojny 
Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 
l, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drob-
ne naprawy, sprzątanie 

obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice luzina, wejhero-
wa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM szafę 
2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAM rowerek tre-

ningowy orbitrek, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM krzesełko 
do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, wejhero-
wo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM dwa krze-
sła kuchenne metalowe, 
100 zł, wejherowo, tel. 
505 567 034
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

WyKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TowaRZySKIe: EXP.TOW.

daM pRaCĘ: EXP.PDP.

SZuKaM pRaCy: EXP.PSP.

uSłuGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
NIeRuCHoMoŚCI SpRZedaM: EXP.NSP.

NIeRuCHoMoŚCI KupIĘ: EXP.NKU.

NIeRuCHoMoŚCI ZaMIeNIĘ: EXP.NZA.

NIeRuCHoMoŚCI do wyNaJĘCIa: EXP.NDW.

NIeRuCHoMoŚCI poSZuKuJĘ wyNaJĄĆ: EXP.NPW.

MoToRyZaCJa SpRZedaM: EXP.MSP.

MoToRyZaCJa KupIĘ: EXP.MKU.

MoToRyZaCJa INNe: EXP.MIN.

eduKaCJa: EXP.EDU.

SpRZĘT eleKTRoNICZNy KoMpuTeRy: EXP.SKO.

SpRZĘT eleKTRoNICZNy TeleFoNy: EXP.STE.

SpRZĘT eleKTRoNICZNy INNe: EXP.SIN.

ZwIeRZĘTa: EXP.ZWI.

RóżNe: EXP.ROZ.

żyCZeNIa: EXP.ZCZ.

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

OGŁOSZENIA 
W RAMCE już od 

10 złwięcej:
reklama@expressy.pl

WyDAWNICTWO
NoRdapReSS p.p.H.u.,

ISSN: 2083-9421
aleja Zwycięstwa 24, 

80-219 Gdańsk, 

tel./fax 58 736 16 92

REDAKCJA
 Piotr Ruszewski

RedaKToR NaCZelNy

Anna Dalecka 
SeKReTaRZ RedaKCJI

Sebastian Dadaczyński 
dZIeNNIKaRZ

Jacek Wiśniewski
SKład I łaMaNIe

Magdalena Chmielewska
SeKReTaRZ dS. adMINISTRaCyJNyCH:

m.chmielewska@expressy.pl, 
tel. 796 600 155

REKlAMA
Rafał laskowski

dyReKToR HaNdlowy
tel. 791 980 155

r.laskowski@expressy.pl

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych i zastrzega sobie prawo 

redagowania nadesłanych tekstów. 
wydawca nie odpowiada za treść 

zamieszczonych reklam.

ReKlaMa                                               u/2016/Rl



Wtorek,  23 Sierpnia 2016

sTarogard gd. i Stadion przy ul. Harcerskiej „Włókniarz” już od lip-
ca nosi nazwę znanego starogardzkiego lekkoatlety. Kazimierz Kro-
pidłowski dwa razy reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 
w Melbourne i Rzymie. Był wicemistrzem Europy i dwukrotnym mi-
strzem Polski w skoku w dal.
Z wnioskiem o nadanie imie-
nia Kazimierza Kropidłow-
skiego stadionowi sporto-
wemu przy ul. Harcerskiej 
w Starogardzie Gdańskim 
wystąpił radny Stanisław 
Kubkowski z klubu radnych 
prawo i Sprawiedliwość. 
- Jeszcze zanim zaczęto mo-
dernizację włókniarza my-
ślałem o tym, aby nazwać 
to pierwsze w Starogardzie 
boisko imieniem Kazimierza 
Kropidłowskiego – powie-
dział inicjator przedsięwzię-
cia. - uznałem, że jeden z naj-
lepszych polskich skoczków 
w dal, urodzony w Starogar-
dzie z całą pewnością zasłużył 
na bycie patronem ważnego 
dla miasta obiektu sportowe-
go. Mamy już przecież stadion 
im. Kazimierza deyny, hale 

miejskie im. andrzeja Grubby 
i Gerarda podolskiego. dlate-
go pomyślałem: dlaczego nie 
wpisać w poczet tych wybit-
nych sportowców Kazimierza 
Kropidłowskiego? – dodał 
pan Stanisław. - w ten spo-
sób miasto i jego mieszkańcy 
okażą mu szacunek, a jedno-
cześnie podtrzymane zosta-
ną bogate tradycje sportowe 
Starogardu.
Kazimierz Kropidłowski uro-
dził się 16 sierpnia1931 roku 
w Starogardzie. przygodę ze 
sportem rozpoczął w staro-
gardzkim SKS jako 14-letni 
piłkarz junior – trampkarz. 
Niezwykle szybkiego i skocz-
nego siedemnastolatka na 
jednym z treningów wypa-
trzył trener lekkoatletyki, 
Kazimierz domański. Kropi-

dłowski nie zagrzał długo 
w starogardzkim SKS-ie. 
Szybko zaczęły się o niego 
bić najlepsze kluby na wy-
brzeżu. Niestety najpierw 
musiał odsłużyć wojsko. To 
jednak nie przeszkodziło mu 
uprawiać ukochaną lekko-
atletykę i piąć się po szcze-
blach sportowej kariery. 
Skokiem na odległość 6,20 m 
( jego ówczesny rekord życio-
wy i rekord Starogardu wy-
nosił 6,17 m) w Szczecinie na 
mistrzostwach dywizji zagwa-
rantował sobie przeniesie-
nie do służby w bydgoszczy, 
gdzie stał się zawodnikiem 
miejscowego klubu „Zawi-
sze”. w jego barwach zdobył 
mistrzostwo polski wojska 
polskiego, oddając skok na 
odległość 7,15 m. po służbie 

w 1954 roku trafił do klubu 
Spójnia Gdańsk. w jego bar-
wach dwa lata później wystą-
pił na Igrzyskach olimpijskich 
w Melbourne. wynikiem 7,30 
m zajął wówczas wysokie, 
szóste miejsce. Największym 
sukcesem starogardzianina 
było jednak wicemistrzo-
stwo europy w Sztokholmie. 
w 1958 roku zdobył medal 
i tytuł wicemistrza nasze-
go kontynentu. był również 
dwukrotnym mistrzem polski 

w skoku w dal w 1957 i 1959 
roku. przez wiele lat był rekor-
dzistą polski ( 7,67 metra). Ten 
tytuł odebrał mu dopiero Jó-
zef Szmidt w 1963 roku, ska-
cząc 7,84 m.
w tabelach najlepszych na 
świecie w 1959 roku Kazi-
mierz Kropidłowski sklasy-
fikowany został na piątym 
miejscu. wraz z innym skocz-
kiem Henrykiem Grabow-
skim z Czeladzi tworzyli nie-
zapomniany duet skoczków 

w dal w „polskim wunderte-
amie”. Zmarł w swoim rodzin-
nym mieście 20 grudnia 1998 
roku.
warto zaznaczyć, że pomysł 
radnego Stanisława Kub-
kowskiego nazwania „włók-
niarza” imieniem Kazimierza 
Kropidłowskiego większością 
głosów poparła Rada Miasta 
Starogard Gdański, podejmu-
jąc uchwałę w tej sprawie na 
sesji w dniu 8 czerwca 2016 
roku.  MD

kropidłowski nowym patronem 
„Włókniarza”
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SuKCeS aNdRZeJa łaSKIeGo
skórcz i Trzyosobowa reprezentacja Skórcza w składzie: Monika Dubiella, Olga 
Wrzałkowska oraz Andrzej Łaski zdobyła kwalifikacje na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży. W tym roku zawodnicy rywalizowali na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych we Wrocławiu.

Z naszych reprezentantów 
najlepiej spisał się andrzej ła-
ski, który zdobył tytuł mistrza 
polski juniorów młodszych 
z wynikiem 4,30 m. andrzej 
pokonał rywali m.in. ze Szcze-
cina i łęczycy, którzy zajęli 
odpowiednio drugie i trzecie 
miejsce.
Również bardzo udany debiut 
zaliczyła podopieczna Graży-
ny Czapiewskiej, mieszkanka 
lubichowa - Monika dubiella. 
Zawodniczka llKS Ziemi Ko-
ciewskiej w Skórczu w swoim 
silnie obsadzonym biegu na 
3000 m otarła się o podium, 
ostatecznie zajmując czwarte 
miejsce. warto wspomnieć, iż 
Monika poprawiła swój rekord 
życiowy o prawie 10 sekund, 
co jest wyczynem godnym 
podziwu. To już drugi sukces 
Moniki w tym roku. Zdobyła 
ona bowiem brązowy medal 
w biegach przełajowych pod-
czas Mistrzostw polski Junio-
rów Młodszych, które odbyły 
się w kwietniu w żaganiu.
Na dwunastym miejscu rywa-

lizację w rzucie młotem za-
kończyła olga wrzałkowska. 
Mieszkanka Głuchego i za-
wodniczka trenera Ryszarda 
Różyckiego, również debiuto-
wała na tej rangi imprezie, co 
jest olbrzymim sukcesem dla 
całego klubu.
Gdyby ktoś zapytałby mnie 
jeszcze kilka lat temu, czy wy-
obrażam sobie, aby zawod-
nik llKS Ziemi Kociewskiej 
w Skórczu zdobył złoty medal 
w skoku o tyczce i to dwukrot-

nie, odpowiedziałbym jedno-
znacznie, że to bardzo mało 
prawdopodobne – mówi woj-
ciech Światczyński, trener i se-
kretarz llKS Ziemi Kociewskiej 
Skórcz. - dziś jednak wiem, że 
to możliwe, bo tak o to mie-
rzący niecałe 180 cm wzrostu, 
niepozorny chłopak z Ko-
ciewia, po bardzo trudnym 
okresie przygotowawczym, 
borykający się z uciążliwą kon-
tuzją pleców, zostaje mistrzem 
polski.  (M.Ś.)
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STaRoGaRdZIaNKa Z MedaleM 
olIMpIJSKIM
sTarogard i ,,Tu rodzą się gwiazdy” - brzmi hasło stolicy Kociewia i rzeczywiście 
się sprawdza. Starogardzianka Oktawia Nowacka zdobyła brązowy medal igrzysk 
olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym.

Reprezentantka polski rywa-
lizację w pięcioboju rozpo-
częła znakomicie. wygrała 
szermierkę, prowadzenie w 
klasyfikacji generalnej utrzy-
mała po pływaniu. Jazdę 
konną zakończyła na miej-
scu dziewiątym i do biegu ze 
strzelaniem przystępowała 
jako liderka. Tam wyprzedzi-
ły ją tylko dwie zawodniczki. 
Skończyła z brązem.

- To co się wydarzyło było 
niesamowite! budzę się o 4 
nad ranem, na szafce obok 
leży medal, a ja zastanawiam 
się czy to sen! ale nie...on jest 
prawdziwy - napisała na Fa-
cebooku oktawia. - Zdoby-
łam go dzięki ciężkiej pracy, 
ale też dzięki wam! pierwszy 
raz miałam okazję startować 
przy takim wsparciu kibi-
ców - to były niezapomniane 

wrażenia... Z tego miejsca 
chciałam serdecznie podzię-
kować wszystkim tym, któ-
rzy trzymali kciuki do same-
go końca. dziękuję kibicom 
ze Starogardu Gdańskiego, 
kibicom z całej polski i tym, 
którzy kibicowali zza granic 
naszego kraju. dostałam od 
was tyle wspaniałych wiado-
mości!  ( SEBA)


