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Polub nas 
na facebooku:

Nowe przedszkole 
i żłobek dla 250 dzieci

W Starogardzie Gdańskim od września będzie funkcjonować nowe przedszkole. Jest to placówka 
niepubliczna, oferująca miejsce dla niemal 250 dzieci. Oprócz tego działalność rozpoczyna też żłobek. 
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Projekt polega na moderniza-
cji przejść dla pieszych przy 
zastosowaniu inteligentnych 
urządzeń, które zapewniają 
bezpieczeństwo oraz komfort 
pieszych poprzez zwiększe-
nie ich widoczności oraz skró-
cenie czasu oczekiwania na 
przejście. W momencie wykry-
cia pieszego w strefie przejścia 
czujniki ruchu aktywują system 
aktywnego przejścia dla pie-
szych. Żółte zsynchronizowa-
ne światła LED, które zamonto-
wane są nad znakiem D-6 oraz 
w jezdni zaczynają pulsować 
w stronę kierowcy w jednako-
wej częstotliwości. Gdy pieszy 
opuści strefę przejścia, aktyw-
ne przejście wyłącza sygna-
ły świetlne. Piesi oraz kierow-
cy mogą bezpiecznie ruszyć 
dalej. Na odcinku 20 metrów 
przed przejściem zamontowa-
ny jest system antypoślizgo-
wy ASE System, który pozwa-
la na zmniejszenie drogi ha-
mowania aut, w szczególności 
w trudnych warunkach atmos-
ferycznych. Pasy dla pieszych 
niebawem będą pomalowane 
na kolor biały na czerwonym 
tle. Przejście przy ul. Kościusz-
ki – Sąd Rejonowy, będzie do-
datkowo wyposażone w system 
głosowy który aktywuje się, gdy pieszy podejdzie do przejścia 
oraz system kamer wizyjnych które monitorują strefę przejścia 
– system Smart Pass.

– Do modernizacji w I etapie wybrane zostały trzy przejścia dla 
pieszych (ul. Derdowskiego – przy bloku SAGA, ul. Skarszew-
ska – cmentarz i ul. Kościuszki). Warto podkreślić, że będą to 
pierwsze aktywne przejścia w województwie pomorskim, z cze-
go niezmiernie się cieszymy. Niestety na razie nasz budżet wy-
starczy tylko na trzy przejścia. Jeśli pomysł się sprawdzi i będą 
możliwości, to zamierzamy wykonać kolejne aktywne przejścia 
w następnych latach. Ponadto, jeśli zostanie nam trochę środ-
ków pieniężnych, to w porozumieniu z Urzędem Miasta Staro-
gard Gdański i Miejskim Zakładem Komunikacji postawimy za-
daszony przystanek dla autobusów MZK przy ulicy Derdowskie-

go, gdzie go obecnie brakuje – 
mówią Anna Szyszkowska-Ma-
rquardt i Marek Marquardt.

Aktywne przejścia dla pieszych 
w ramach umowy podpisanej 
25 kwietnia 2019 r., moderni-
zuje firma Euroasfalt z Olszty-
na. Chociaż nie są jeszcze do 
końca aktywne, już cieszą się 
sporą popularnością nie tylko 
wśród starogardzian, ale rów-
nież w całej Polsce. – Na fa-
cebookowym profilu „Aktyw-
ne Przejścia Starogard Gdań-
ski” (https://www.facebook.
com/AktywnePrzejsciaSTG/) 
mamy na dzisiaj ponad 56 tys. 
wyświetleń naszego krótkiego 
filmiku. Jeden z naszych po-
stów dotarł do ponad 97 tys. 
użytkowników i miał ponad 
350 udostępnień. Z pewnością 
przyczyniła się do tego pre-
zentacja aktywnych przejść 
podczas tegorocznych Dni 
Starogardu Gdańskiego oraz 
próba działania modernizowa-
nego właśnie przejścia przy ul. 
Derdowskiego zamieszczona 
na naszej stronie na Facebo-
oku, która zainteresowała wie-
le osób – cieszą się państwo 
Marquardt.

– Zdecydowaliśmy się złożyć w Budżecie Obywatelskim taki 
właśnie projekt, bo na sercu bardzo leży nam aspekt bez-
pieczeństwa w mieście. Wiele przejść dla pieszych usytu-
owanych jest w miejscach o wzmożonym ruchu komunika-
cyjnym. Często dochodzi tam do potrąceń. Dwa dni temu 
przy ul. Hallera potrącono dziecko, akurat na przejściu, któ-
re było wstępnie zakwalifikowane do modernizacji w kolej-
nych etapach BO. Jest nam bardzo przykro z tego powodu. 
Mamy nadzieję, że nasz projekt na tyle się przyjmie, że Pre-
zydent Starogardu Gdańskiego oraz Rada Miasta będą kon-
tynuować nasze przedsięwzięcie przez kolejne lata. Naszym 
zdaniem aktywne przejścia dla pieszych znacznie podnio-
są poziom bezpieczeństwa w mieście, a przecież o to nam 
wszystkim chodzi – podsumowali Anna Szyszkowska-Ma-
rquardt i Marek Marquardt.

Starogard miastem 
bezpiecznym 
dla pieszych

Już niedługo w Starogardzie pojawi się kilka aktywnych przejść dla pieszych. 
Właśnie trwają próby i montaż urządzeń. Autorami tego pomysłu są Anna Szysz-
kowska-Marquardt i Marek Marquardt, których projekt w zeszłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego w kategorii projektów infrastrukturalnych okazał się 
jednym z najlepszych według mieszkańców.

W uroczystym przemarszu wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych . Po przybyciu na Plac Kobzde-
ja władze samorządowe oficjalnie otworzyli tegoroczne 
Święto Kociewia. Na scenie można było obejrzeć występy 
zespołów regionalnych, tańców współczesnych oraz róż-
nych nurtów muzycznych min. Zespół Pieśni i Tańca Ko-
ciewie Retro, Dutty Wine: formacja tańca nowoczesnego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Orkiestra Dęta OSP Świeka-
towo ze Świecia, Justyna Czarnota Band, Tribute to Bajm, 
Vermuth, Czarne Kwiaty W pawilonach zaprezentowana 
była sztuka ludowa, a także wyroby rękodzieła artystycz-
nego. Można było spróbować przysmaków kuchni kociew-
skiej oraz domowych przetworów przygotowanych przez 
panie z kół gospodyń wiejskich.

Święto Kociewia 
podczas JarmarKu 
Św. dominiKa
 W dniu pierwszego sierpnia Jar-
mark św. Dominika zamienił się 
w Święto Kociewia. O godzinie 
14:00  spod Zielonej Bramy ru-
szył barwny korowód Kociewia-
ków oraz ich symbatyków. Ko-
rowód przeszedł ulicą Długą na 
Plac Kobzdeja, podczas którego 
można było posłuchać śpiewu, 
potańczyć oraz zobaczyć koloro-
we transparenty.

M I E J S C E  N A 

T W O J Ą 
R E K L A M Ę

z a d z w o ń :

7 9 1  9 8 0  1 5 5

n a p i s z :

r . l a s k o w s k i @ e x p r e s s y . p l



www.gst24.pl Środa, 21 sierpnia 2019 3

REKLAMA                               69/2019/RL

Właściciele nowego przedszkola i żłobka mają już doświad-
czenie w prowadzeniu działalności wychowawczo-edukacyj-
nej, ponieważ z powodzeniem prowadzą przedszkole w Skar-
szewach. Tamtejsza placówka ma bardzo dobre opinie wśród 
rodziców dzieci tam uczęszczających, więc można się spo-
dziewać, że także starogardzkie przedszkole będzie pro-
wadzone na wysokim poziomie. W przedszkolu i żłobku za-
trudniona jest kadra po studiach pedagogicznych. Placówka 
dysponuje dużymi, kolorowymi dużymi salami, nowymi me-
blami i wyposażeniem oraz pomocami edukacyjnymi. 
- Bazę lokalową mamy bardzo dobrą, dysponujemy 11 salami 
(z tego 10 to sale dla grup przedszkolnych i jedna na potrzeby 
żłobka) oraz salą gimnastyczną – wyjaśnia Katarzyna Gacek, dy-

rektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Aniołek w Starogar-
dzie Gdańskim. - Będziemy chyba jedynym przedszkolem w re-
gionie, które dysponuje dużą salą gimnastyczną. Ponadto mamy 
stołówkę, dzieci będą jadły posiłki właśnie tam, a nie w salach. Do 
tego jest oczywiście całe zaplecze, sale są w pełni wyposażone 
i dostosowane do wieku dzieci oraz wyposażone w tablice multi-
medialne, a w całej placówce jest dostęp do sieci wi-fi. 
Decyzję o otwarciu nowego przedszkola i żłobka podjęły władze 
samorządowe Starogardu Gdańskiego w lipcu br. Wówczas roz-
strzygnięto ogłoszony miesiąc konkurs ofert na realizację zada-
nia publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod na-
zwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamiesz-
kałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański możliwo-
ści korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych 
przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020-2020/2021”. 
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Aniołek mieści się przy 
ul. Powstańców Warszawskich 12 w Starogardzie Gdańskim. 
Liczba miejsc oferowanych w przedszkolu dla gminy miej-
skiej Starogard Gdański wyniosła 248, a w żłobku 24. 
Ponieważ jest to placówka niepubliczna, ale działająca na za-
sadach publicznej, rekrutacja prowadzona była przez urząd 
miasta. Wszystkie miejsca są już zarezerwowane. W Aniołku 
dzieci będą uczyć się m.in. języka angielskiego, dodatkowo 
dla każdej z grup zapewnione są zajęcia ogólnorozwojowe, 
rytmika i zajęcia taneczne. 
Za kilka dni w Aniołku zorganizowane zostaną Dni Adaptacyjne 
dla dzieci. Zaplanowane są na 28 – 30 sierpnia.  /Raf/

Będą uczyć się i bawić w Aniołku
Ponad 270 dzieci od września będzie uczęszczać do nowego, Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Aniołek. 
Placówka powstała w Starogardzie Gdańskim.
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Burmistrz Skarszew Jacek Pauli 
na mocy zarządzenia ogłosił na 
terenie gminy dwudniową ża-
łobę, która obowiązywała 16 
i 17 sierpnia. W uroczystości 
pogrzebowej uczestniczy-
ło bardzo dużo osób – Ro-
dzina i przyjaciele zmarłego, 
pracownicy firmy, szereg ofi-
cjalnych delegacji, mieszkań-
cy gminy Skarszewy, parlamen-
tarzyści. Nabożeństwu w koście-
le przewodniczył biskup pomocniczy 
Diecezji Pelplińskiej ks. Arkadiusz Okroj.
- Świętej pamięci Zbigniew był na pewno wzo-
rem szacunku wobec bogatego, jak i biedne-
go człowieka. To bardzo istotne, aby widzieć 
kogoś ważnego w drugim człowieku, bowiem 
dla Boga każdy jest ważny - mówił w kościele 
ks. biskup Arkadiusz Okroj. - Dziękujmy dzisiaj 
Bogu, w tej Eucharystii, za życie świętej pamię-
ci Zbigniewa, które dla wielu z nas tutaj sta-
nowi blask obecności Boga, do którego ciągle 
jeszcze szukamy drogi i dziękujmy, że potrafił 
innym z miłością pomagać, jak również dzię-
kujmy za jego wytrwałość.
W kościele zabrał też głos m.in. ks. dr Jó-
zef Pick - Wielki Prałat Światowego Orderu 

Świętego Stanisława. Otóż w dniu 
29 lipca br. na posiedzeniu Wiel-

kiej Kapituły Przeoratu Po-
morskiego Orderu Świętego 
Stanisława za wielkie zasłu-
gi na rzecz społeczności po 
uwzględnieniu inicjatyw, ak-
tywności, udziału w uroczy-
stościach orderowych, zapa-

dła decyzja, by kawalera Orde-
ru Zbigniewa Ciecholewskiego 

udekorować najwyższym wyróż-
nieniem w Orderze - Złotym Krzyżem 

Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Złoty 
Krzyż wręczono w kościele Rodzinie śp. Zbi-
gniewa Ciecholewskiego.
Śp. Zbigniew Ciecholewski był pomysłodaw-
cą i twórcą istniejącej od 1977 r. firmy Ciecho-
lewski-Wentylacje w Koźminie, która jest wi-
zytówką polskiego przemysłu i należy do naj-
bardziej znaczących firm oraz pracodawców 
w regionie. Wielokrotnie nagradzana, zna-
na na europejskim rynku spółka, zajmuje się 
produkcją oraz wykonaniem instalacji wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych. To typowo ro-
dzinna firma - osiągnęła sukces dzięki cięż-
kiej pracy śp. Zbigniewa Ciecholewskiego, 
a ojcu pomagały w tym dzieci i ich rodziny, 

wszyscy wspólnie pracując na sukces firmy.
Śp. Zbigniewa Ciecholewskiego zapamię-
ta wielu jako tego, który chętnie i bezintere-
sownie pomagał, bo zawsze leżało mu na ser-
cu dobro drugiego człowieka. Dlatego firma 
często wspierała - nie tylko w gminie Skar-

szewy - wiele osób, placówki, różne instytucje 
i organizacje oraz samorządy, będąc również 
sponsorem ważnych wydarzeń i inicjatyw.
Odszedł od nas dobry i życzliwy człowiek. 
To wielka strata dla gminy Skarszewy i ca-
łego regionu.

Odszedł wspaniały 
człowiek i przedsiębiorca

Na cmentarzu parafialnym w Pogódkach pochowany został 17 sierpnia śp. Zbigniew Ciecholewski, twórca i wieloletni 
prezes firmy Ciecholewski-Wentylacje z Koźmina.

Na parkiecie skarszewskiej hali 
zmierzą się drużyny z Energa 
Basket Liga, w tym Polpharma 
Starogard Gdański. Oprócz Ko-
ciewskich Diabłów do Skarszew 
zawitają również: King Szcze-
cin, TBV Start Lublin oraz Spój-
nia Stargard. To będzie wspa-
niałe święto dla wszystkich fa-
nów Kociewskich Diabłów i ko-
szykówki! Wstęp bezpłatny!
- Turniej odbędzie się tuż przed 
startem rozgrywek. Będziemy 
podczas niego szlifować elementy 
taktyki, przede wszystkim w ofen-
sywie. Będziemy testowali różne 
rozwiązania – mówi Marcin Lich-
tański, szkoleniowiec Polpharmy.
Program turnieju: 20.09.2019 (pią-
tek), o godz. 17.00 King Szczecin 
– TBV Start Lublin i o godz.19.30 
Polpharma Starogard Gdański – 
Spójnia Stargard; 21.09.2019 (sobo-
ta), o godz. 15.00 mecz o III miejsce 
i o godz. 17.30 mecz o I miejsce.
W tych dniach będą też obcho-
dzone pierwsze urodziny Skar-
szewskiego Centrum Spor-
tu, dlatego przygotowano wie-
le atrakcji towarzyszących m.in.: 
bezpłatne zajęcia fitness, plac 
zabaw, strefa smyka. Będą też 

stoisko z nowymi gadżetami klu-
bu oraz konkursy dla kibiców 
podczas rozgrywanych meczów.
W organizację turnieju są zaan-
gażowane: Gmina Skarszewy, 

Skarszewskie Centrum Sportu, 
Hotel REN w Starogardzie Gd., 
Browar Kociewski Starogard, Eu-
robud, Polpharma i Topowa Moda 
Sportowa – UFFO.

Obecnie, w ramach inwestycji zapla-
nowanych w budżecie gminy Skarsze-
wy, trwa układanie płyt drogowych. 
Miało to już miejsce w Demlinie, na 
drodze prowadzącej do świetlicy wiej-
skiej, ponadto w Nowym Gołębiew-
ku oraz w Godziszewie – ul. Jubile-
uszowa i ul. Osiedlowa. Poprawę stanu 
dróg zaplanowano w ten sposób rów-
nież w innych miejscowościach i są to: 
Bolesławowo – długość odcinka ok. 94 
m, Jaroszewy – dwa odcinki po ok. 42 
m długości, Junkrowy – ok. 48 m dłu-
gości; Junkrowy-Więckowy – długość 
odcinka ok. 20 m; Kamierowskie Pie-
ce – długość odcinka ok. 420 m; Miro-
wo – długość odcinka ok. 46 m; Skar-
szewy – ul. Wczasowa, długość odcin-
ka ok. 16 metrów.
Ruszyły też prace związane z prze-
budową chodnika na ul. Chojnickiej 
w Skarszewach. Dotyczą one odcinka 
o długości około 45 metrów. To kolej-
ny etap przebudowy tego chodnika - 
wiosną wykonano pierwszy odcinek, 
począwszy od skrzyżowania z ul. Ko-
ścierską. Ponadto wykonano remont 
chodnika na ul. Młyńskiej - chodzi 
o odcinek od mostu do schodów pro-
wadzących do ul. Zamkowej. Stare pły-

ty chodnikowe zastąpiono kostką be-
tonową. Oba zadania także są finanso-
wane z tegorocznego budżetu gminy.
Można już korzystać z przebudowa-
nego chodnika zlokalizowanego w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 224 – cho-
dzi o odcinek od zakończenia cią-
gu pieszo-rowerowego na wysoko-
ści firmy Met-Lak do wysokości po-
sesji przy ul. Kościerskiej 13 (około 
300 metrów długości). To z kolei in-
westycja Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku, której realizacja 
była możliwa dzięki dobrej współ-
pracy gminy Skarszewy z Samorzą-
dem Województwa Pomorskiego.

Browar Kociewski Cup w hali SCS
W Skarszewskim Centrum Sportu w dniach 20 i 21 września 
odbędzie się Browar Kociewski Cup 2019.

modernizacJa 
dróg i chodniKów
Na terenie gminy wykonywane są prace związa-
ne z modernizacją dróg i chodników.
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Po uroczystym wciągnięciu flagii państwowej na maszt 
oraz odśpiewaniu hymnu zostały zostały wygłoszone 
okolicznościowe przemówienia. Podczas uroczysto-
ści medalami za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego wyróżniony został ppłk Zbigniew 
Toporowski, Złotym Medalem XXXV-lecia Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego mjr Andrzej Kwiecień, star-
szy kapral Marek Marquard. Medale wręczył Prezydent 

Miasta Starogard Gdański p. Janusz Stankowiak. Pod 
pomnikiem Jana Pawła II oraz pod tablicą poświęco-
ną poległym i zmarłym żołnierzom 2. Pułku Ułanów Le-
gionów Polskich i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
przez władze samorządowe oraz delegacje zostały zło-
żone wiązanki kwiatów. Uroczystości święta Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej zakończyła msza św. w intencji 
Ojczyzny, Miasta i Wojska Polskiego.

Obchody Święta Wojska Polskiego 
w Starogardzie Gdańskim
W słoneczny czwartek o godz. 13:30 przy kościele św. Wojciecha 
władze mista, delegacje, żołnierze oraz mieszkańcy zebrali się 
aby uczcić obchody Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny.

117 betonowych słupów o różnej średnicy 
i wadze około 800 kg każdy będzie 
tworzyć niezwykły pomnik, który 
powstaje dla uczczenia pomordowanych 
podczas II wojny światowej. 

W miejscu, gdzie Niemcy dokonali zbrodni wojennych na początku II wojny 
światowej, znajdują się 32 groby masowe. Szacuje się, że w ramach niemieckiej 
akcji eksterminacji ludności na Pomorzu w Lesie Szpęgawskim zginęło nawet 
7 tys. ludzi. Życie stracili tu przedstawiciele inteligencji polskiej, pomorscy pa-
trioci i przedstawiciele elit - nauczyciele, przedsiębiorcy, urzędnicy, funkcjona-
riusze wielu służb, lekarze, prawnicy oraz księża. Dziś groby są anonimowe, nie 
ma informacji o nazwiskach osób pomordowanych. Zrodził się więc pomysł bu-
dowy monumentu z nazwiskami pomordowanych. Uroczyście pomnik zostanie 
odsłonięty 29 września podczas obchodów 80. rocznicy mordów. 
W tym tygodniu starostwie Kazimierz Chyła oraz Patryk Gabriel, a także Witold 
Sykutera, członek zarządu powiatu, przyjrzeli się z bliska prowadzonym pra-
com. Władze powiatu starogardzkiego, gdy tylko dowiedziały się o inicjatywie, 
postanowiły ją wesprzeć finansowo. Na ten cel przekazano 125 tys. zł. Projekt 
architekt Katarzyny Ephraim zakłada m.in. postawienie 117 betonowych słu-
pów o różnej średnicy o wadze około 800 kg każdy. Wykonawcą jest firma ze 
Starogardu Gdańskiego. /raf/

pomniK ma być 
gotowy za miesiąc
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Wakacje to czas, w którym 
dzieci naszych pracowni-
ków są dla nas najważniej-
sze! Wyszukujemy dla nich 
najpiękniejsze miejsca na 
kolonie letnie.

Dwa kolejne wyjazdy, które 
zostały dla nich zorganizo-
wane, to wyjazdy do Nie-
chorza i Legolandu oraz do 
Murzasichle k. Zakopanego. 
Będąc w Niechorzu dzieci 
miały okazję zwiedzić Park 
Miniatur Latarni Morskich, 
Wystawę Figur Woskowych, 
zobaczyć Motylarnię i wie-
le innych atrakcji. Punktem 
kulminacyjnym wyjazdu była 
wycieczka do Legolandu 
w Danii, gdzie dzieci miały 
okazję zobaczyć i skorzystać 
z atrakcji parku rozrywki zbu-
dowanego z klocków LEGO.

Natomiast uczestnicy wyjaz-
du do Murzasichle mieli oka-
zję zobaczyć zwiedzić zamek 
w Niedzicy położony nad 
Zbiornikiem Czorsztyńskim 
oraz zamek w Czorsztynie. 
Odwiedzili także Zakopane 
i wjechali całoroczną kolejką 
górską na Gubałówkę. Dodat-
kowych wrażeń dostarczył 
spływ Dunajcem i wycieczka 
nad Morskie Oko.

Przy tak bogatym programie 
atrakcji nie sposób było się 
nudzić!

STEICO dla dzieci
kolejne wyjazdy kolonijne



Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!

3 sierpnia 2019 w sobotę na Stadionie 
Miejskim w Czarnej Wodzie odbyły się 
„IX Mistrzostwa w Grillowaniu na Ko-
ciewiu”. W tym roku w konkursie wzięło 
udział siedem dwuosobowych drużyn. 
Tytuł Mistrza Grilla na Kociewiu 2019 
zdobyła drużyna „Czerwono-Czarnych”, 
w składzie Ewa i Krzysztof Ćwiklińscy.  

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W trakcie festynu odbył się mecz piłki 
nożnej, w którym zagrały zespoły STEICO 
i Samorządowców. W tym roku zwycięży-
ła drużyna Samorządowców, z gościnnym 
udziałem Pana Wicemarszałka Ryszarda 
Świlskiego.

Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci- 
specjalnie dla nich przygotowano zamki 
dmuchane oraz strefę, w której odbywały 
się zabawy plastyczne i kociewskie zawo-
dy sportowe.
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W sobotę 31 sierpnia, o godz. 18.00, na starogardzkim Rynku 
ruszy trzecia odsłona STG Summer Festival. Na niezwykłą mu-
zyczną podróż zapraszają organizatorzy imprezy: Stg FM, Ba-
sement Club i OSiR Starogard. To będzie wielka gratka dla mi-
łośników muzyki klubowej!
– W zeszłym roku z przyczyn od nas niezależnych impreza nie 
mogła się odbyć, ale obiecywaliśmy, że za rok wrócimy z jesz-
cze lepszymi pomysłami. Słowa dotrzymaliśmy. Właśnie za-
kończyliśmy ostatnie rozmowy z artystami i już teraz możemy 
zapewnić, że po raz kolejny udało nam się podnieść poprzecz-
kę jeszcze wyżej. Pożegnajmy wakacje z przytupem, z rękoma 
uniesionymi ku górze, z muzyką w uszach i pozytywnymi emo-
cjami w głowie i w sercu! Bądźcie tego dnia razem z nami! – za-
chęcają organizatorzy STG Summer Festival.
Lista wykonawców jest publikowana stopniowo na fanpage’u:  
https://www.facebook.com/stgsummerfestival. Na razie znamy 
3 z 8 artystów. Czekamy z niecierpliwością na cały Line-Up te-
gorocznej edycji.
Wystąpią:
DJ NOZ aka eNOZet człowieku to pochodzący z Gdańska jeden 

z najbardziej charakterystycznych polskich dj’ów klubowych. Ma 
na swoim koncie legendarne imprezy autorskie i udane występy 
jako guest dj głównie w Polsce, ale też zagranicą. Poza klubowymi 
setami, które są jego domeną bardzo chętnie występuje z dużym 
sukcesem na festiwalach (np.: Open’er Festiwal – Polska, Beats 4 
Love – Czechy, ParookaVille – Niemcy).
DJ 69Beats – starogardzianin – jeden z najbardziej wszechstron-
nych i innowacyjnych Polskich DJ-ów, od 2008 roku aktywnie roz-
kręcający kluby i festiwale w całej Europie. Zawsze stawia sobie 
dwa cele – wlać radość w serca innych ludzi oraz pokazać DJ-ing 
jako unikalną i złożoną formę sztuki. Jako pierwszy i jedyny pol-
ski DJ dwukrotnie wywalczył tytuł Mistrza Polski w największych 
i najbardziej prestiżowych zawodach DJ-skich na świecie – Red Bull 
3style, w których co roku mierzą się tysiące DJ-ów z całego globu.
Dziubee Drummer – Dariusz Machowski – instrumentalista per-
kusyjny. Jego sety okraszone szczyptą magii, energii i smaku za-
władną sercem każdego imprezowicza. Dziubee gra na congach, 
bongosach, djembe, timbalesach oraz na wielu innych instrumen-
tach perkusyjnych, co tworzy potężny brzmieniowo i wizualnie ze-
staw. Jego celem podczas grania w klubach jak i na event’ach, jest 
przeniesienie klubowiczów w niesamowity świat połączenia muzy-
ki i mojego live act’u, który sam w sobie jest ciekawym show. Instru-
menty perkusyjne na żywo dodają ekspresji, zwracają uwagę słu-
chaczy i oddają energię dźwięków. Djembe, bongosy, conga, timba-
lesy to tylko część z jego magicznego perkusyjnego świata. Dziu-
bee zawsze dąży do tego, aby każda z imprez, na której gra, była 
przepełniona energią. Dba o to, aby jego gra zbierała cały parkiet 
klubowiczów, pozytywnie nastawionych na dobrą zabawę.

STG Summer Festival 
wraca do Starogardu

Czeka nas więc muzyczne zakończenie wakacji. W sobotę 31 sierpnia na Rynku zagrają 
mistrzowie muzyki klubowej. Impreza rozpocznie się o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Przygoda z ogrodnikiem 
to czarna komedia z za-
skakującą puentą wybit-
nego kanadyjskiego auto-
ra – Norma Fostera. Znany 
jest on polskiemu widzo-
wi z takich hitów scenicz-
nych jak: Premiera, Ostra 
Jazda, Old Love, Randka 
w Ciemno na dwie pary, 
Długi ŁYKend czy Między 
łózkami.

Para aktorów – Państwo 
Dzicy, po latach pracy 
w teatrze, porzucają am-
bicje i mizerne życie ak-
torów teatru objazdowe-
go. Zostają ekspertami od 
samodoskonalenia osobo-
wości i jeżdżą po świecie 
z szkoleniami motywacyj-
nymi. Kiedy są na szczycie 
kariery ich małżeństwo 
powoli się rozpada.

Jaki udział ma w tym 
ogrodnik Państwa Dzi-
kich… Czy z pomocą sta-
nowczej agentki uda im 
się pozostać na szczycie, 
a jednocześnie odnaleźć 
prawdziwych siebie i od-
nowić wzajemną miłość? 
Wyrafinowany humor, 
chwile refleksji i wyśmie-
nita obsada to wszyst-
ko powinno przyciągnąć 
bardziej niż wykłady ja-
kiegokolwiek guru od 
motywacji…

Występujący aktorzy za-
miennie: Anna Mucha, 
Agnieszka Włodarczyk/
Laura Samojłowicz, Kasia 
Cichopek/Anna Oberc, Mi-
chał Sitarski, Bogdan Ka-
lus, Artur Krajewski/Bar-
tek Żukowski.

zapraszamy 
na Komedię Kryminalną!
20 października 2019, o godz. 
16:00 w kinie Sokół odbędzie się 
przedstawienie komediowe pt. 
„Przygoda z ogrodnikiem”. Koszt 
biletu wynosi 90 zł i jest do na-
bycia w recepcji Starogardzkiego 
Centrum Kultury.
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Młodzi mężczyźni należą do klubu TRI Sta-
rogard Gdański. Obaj od dziecka uwielbia-
li sport. Pasjonują się wieloma dyscyplina-
mi. 4 lata temu wspólna pasja zaowocowa-
ła przyjaźnią. Razem przebiegli już niejeden 
maraton, biegi na różnych dystansach. Nie-
straszny jest im triathlon ani runmageddon. 
Starogardzianie wspólnie też morsują i cho-
dzą na siłownię.

– Uwielbiam sport i przygody. Pomysł na ro-
werową wyprawę zrodził się zupełnie spon-
tanicznie. Wpadł nam do głów podczas tre-
ningu na siłowni. Oczywiście, musieliśmy 
znaleźć czas i pieniądze. W tym drugim 
pomogli nam ludzie dobrego serca, którzy 
chętnie dokładali się za pomocą interneto-
wej zbiórki – mówi Kamil Komorowski.

– To wsparcie było dla nas niezwykle istot-
ne. Wyprawa pokazała nam na jak wiele 
osób możemy liczyć. Znajomi i przyjaciele 
deklarowali, że gdyby cokolwiek złego sta-
ło się na trasie lub gdybyśmy po prostu nie 
poradzili sobie z wysiłkiem, w każdej chwi-
li po nas przyjadą. Taka świadomość dawała 
nam komfort psychiczny – dodaje pan Ka-
mil.

Cykliści przemierzyli niemal całą Polskę. Ze 
Starogardu pojechali do Szklarskiej Poręby, 
skąd wyruszyli do Czech. Przejeżdżali przez 

Austrię, Słowenię, Włochy, Francję, Hiszpa-
nię, aż w końcu dotarli do Portugalii.

– Przyznam szczerze, że docelowy kraj 
zwiedzaliśmy już samochodem. Wszystkie 
poprzedzające go miejsca jednak na rowe-

rach. Wysiłek był naprawdę spory, ale opła-
cało się go podjąć. Czasem byliśmy w świet-
nej formie, sprzyjały nam warunki atmosfe-
ryczne i piękne krajobrazy. Niekiedy jednak 
czuliśmy zmęczenie i doskwierał nam upał. 
Najważniejsze jest dla nas to, że pokonali-

śmy samych siebie, własne słabości – mówi 
Michał Ebertowski.

– Na trasie spotykaliśmy innych rowerzy-
stów. Niektórzy wyjątkowo nam imponowa-
li. Zalicza się do nich mężczyzna bez ręki. 
Jechał z pełną prędkością i uśmiechem na 
twarzy. Mało tego, w pewnym momencie pu-
ścił kierownicę i pomachał do nas zdrową 
ręką – relacjonuje Kamil Komorowski.

– Wydaje nam się, że takie przygody i zwią-
zane z nimi przeżycia są w dzisiejszych cza-
sach szczególnie ważne. Wszyscy gdzieś 
pędzimy, żyjemy w stresie, brakuje kontak-
tu międzyludzkiego. Podróż pokazała nam, 
że ludzie są bardzo pomocni. Obce osoby 
proponowały nam nocleg, obiad, wskazywa-
ły najbliższy sklep czy hotel – opowiada pan 
Michał.

– Serdecznie gratuluję tego osiągnięcia. Pa-
nowie, jesteście wspaniałym przykładem dla 
młodych ludzi. Udowodniliście, że „chcieć 
to móc”. Pokazaliście, że warto podjąć wy-
siłek, by osiągnąć wyznaczony cel i poczuć 
satysfakcję. Nie poddaliście się, chociaż, jak 
sami przyznajecie, bywało trudno. Wiem, że 
nie jest to ostatnia Wasza rowerowa wypra-
wa. Życzę Wam ich jeszcze wielu – powie-
dział Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.

Pokonali samych siebie
Michał Ebertowski i Kamil Komorowski w ciągu 26 dni przejechali na rowerach szosowych 4 230 km. Ze Starogardu Gdańskiego dotarli do 
Portugalii. 2 sierpnia, kilka dni po powrocie, odwiedzili prezydenta Janusza Stankowiaka i na gorąco opowiedzieli mu o swoich przygodach.
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Panią Elżbietę w imieniu Prezydenta Miasta Starogard Gdań-
ski pożegnał jego zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski. 
– Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie w pracę na 
rzecz drugiego człowieka. To wyjątkowo trudny i wyczerpujący 
zawód. Do swoich obowiązków zawsze podchodziła Pani z peł-
nym profesjonalizmem, chociaż na pewno nie zawsze było ła-
two. Może być Pani dumna z tego, że tak długo niosła Pani po-
moc tym, którzy tego potrzebowali – mówił wiceprezydent.

– Pracowałyśmy razem tylko trzy lata, ale od początku widzia-
łam Pani podejście do tej pracy. Wszystko robiła Pani na 100%. 
W biurze pojawiała się Pani zawsze punktualnie, a często przed 
czasem. Zawsze mogłam liczyć na Pani pomoc i profesjonalne 
podejście do każdego, nawet najtrudniejszego tematu. Dzisiaj 
dziękując za wszystko, chciałabym powiedzieć, że „nie zawsze 
wymaga się od człowieka pracy”. Przychodzi taki czas, kiedy 
można odpocząć, korzystać z uroków życia,czego Pani życzę – 
powiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Urszula Ossowska.

Elżbieta Lokś pracę zawodową rozpoczęła 41 lat temu na po-
czcie. – Odkąd pamiętam chciałam być zootechnikiem. To się 
nie udało, ponieważ byłam jedynaczką i moja mama nie wyobra-
żała sobie, żebym wyjechała do technikum. Poszłam więc do li-
ceum. Śmiałam się, że po jego ukończeniu będę „lizać znaczki”. 
Pracowałam w urzędzie pocztowym, ale na szczęście łączyłam 
rozmowy telefoniczne. Nie trwało to długo. Czułam, że moim 
powołaniem jest pomaganie. Pierwszą pracę socjalną podjęłam 
w kwietniu 1979 r. w Gminie Lubichowo – opowiadała pani Elż-
bieta.

– Praca społeczna wymaga naprawdę dużego poświęcenia. 
Z jednej strony trzeba mieć w sobie ogromne pokłady wraż-
liwości i empatii, a z drugiej być bardzo silnym psychicznie – 
podsumowała Elżbieta Lokś, która ze wzruszeniem żegnała się 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– Przejście na emeryturę było trudną decyzją. Zawsze wkłada-
łam w tę pracę całe serce, ale w życiu trzeba umieć powiedzieć 
„koniec”. Za tydzień lecę na wakacje do Gruzji. Później będę 
miała czas, żeby zająć się domem, pobyć z teściową oraz na-
uczyć się prowadzić samochód. Prawo jazdy mam od lat, ale 
auto prowadziłam tylko kilka razy. Zawsze brakowało okazji, 
żeby doszlifować swoje umiejętności i nabrać pewności za kie-
rownicą – uśmiechała się pani Ela.

MOPS pożegnał 
wicedyrektora
26 lipca dotychczasowa wicedy-
rektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Starogar-
dzie Gdańskim Elżbieta Lokś 
przeszła na emeryturę. Pomaga-
ła potrzebującym przez ponad 
czterdzieści lat.

W lipcu książka wydana przez Nadleśnictwo Kaliska pt. „Ar-
boretum Wirty w czterech odsłonach” zajęła I miejsce na XX 
Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „CO-
STERINA 2019” w kategorii „Albumy i edytorstwo”. 

„Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni, że nasza praca zosta-
ła doceniona przez tak zacne grono osób zasiadających w ko-
misji tego wydarzenia. Tak wysoka pozycja na tegorocznych 
targach jest efektem współpracy z młodą i bardzo utalen-
towaną Panią fotograf Anną Wąs i Panem Krzysztofem Jaż-
dżewskim - autorem rozdziału poświęconemu historii nasze-
go arboretum. A to nie koniec naszych wydawniczych sukce-
sów, bo dzięki Panu Krzysztofowi w tym samym wydarzeniu 
nasza druga publikacja pt. „Nadleśnictwo Kaliska. Dzieje le-
śnictwa na skraju Borów Tucholskich” zajęła III miejsce w ka-
tegorii „Opracowania naukowe”. Cieszymy się, że nasze wy-

dawnictwa spotkały się z uznaniem czytelników i dziękuje-
my!” - powiedział Jakub Piechowiak, Nadleśnictwo Kaliska

/gst24plPolub nas 
na facebooku:

wirty nagrodzone!
Arboretum w Wirtach znane jest i podziwiane w całej Polsce. 
W tym roku gospodarz ogrodu – Nadleśnictwo Kaliska wydało 
nowy album o arboretum. Wydawnictwo to zdobyło właśnie na-
grodę na regionalnych targach książki. 
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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!

- 8 sierpnia o godzinie 6.15 otrzymano zgło-
szenie z WCPR-u o ujawnieniu zwłok męż-
czyzny w jednym z mieszkań przy ulicy Ko-
ściuszki. Na miejscu prowadzone był czyn-
ności pod nadzorem prokuratury – po-
twierdza asp. sztab. Marcin Kunka, ofi-
cer prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Starogardzie Gdańskim.
 
ZATRZYMANI DO ZABÓJSTWA 
USŁYSZELI ZARZUTY
 
Starogardzcy policjanci doprowadzili do 
swojej jednostki dwóch mężczyzn, którzy 
byli podejrzewani o zabójstwo. Nad ich za-
trzymaniem pracowali doświadczeni funk-

cjonariusze, którzy zabezpieczyli materiał 
dowodowy oraz sprawdzili dziesiątki in-
formacji w tej sprawie. Mieszkańcy Kocie-
wia usłyszeli już zarzuty i zostali tymczaso-
wo aresztowani. Za zbrodnię kodeks karny 
przewiduje karę dożywotniego więzienia.

Do akcji natychmiast wkroczyli policjanci 
zajmujący się zwalczaniem przestępczo-
ści przeciwko życiu i zdrowiu. Śledczy 
ustalili personalia denata, którym oka-
zał się 26-letni mieszkaniec powiatu kar-
tuskiego. Do sprawy zaangażowani zo-
stali najbardziej doświadczeni policjanci 
miejscowej jednostki oraz funkcjonariu-
sze z komendy wojewódzkiej. Wszystkie 

czynności były wykonywane w związku 
ze śledztwem prowadzonym przez proku-
raturę. Jedna z przyjętych wersji zdarze-
nia wskazywała na zabójstwo. Oględziny 
mieszkania, analiza zabezpieczonych śla-
dów oraz przeprowadzone przez mundu-
rowych czynności operacyjne przyczyni-
ły się do wytypowania podejrzanych. Już 
po kilku godzinach od zgłoszenia poli-
cjanci zatrzymali 19 i 33-letniego miesz-
kańca powiatu starogardzkiego.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy 
pozwolił sądowi na tymczasowe aresztowa-
nie obu mężczyzn. Za zabójstwo grozi kara 
dożywotniego pobytu w więzieniu.

Brutalne morderstwo przy ulicy Kościuszki
Najprawdopodobniej w nocy 
(z 7 na 8 sierpnia br.) w jednym 
z mieszkań przy ulicy Kościusz-
ki doszło do brutalnego morder-
stwa. Obecnie na miejscu pracu-
ją policjanci z sekcji kryminalnej, 
policyjni technicy oraz prokura-
tor. Na miejsce przybył również 
komendant Komendy Powiato-
wej Policji w Starogardzie Gdań-
skim. Obecnie nie są znane bliż-
sze okoliczności tego zdarzenia.

30 lipca br. około 
godz. 12:40 w Sta-
rogardzie Gdań-
skim na ul. Hallera 
doszło do wypad-
ku drogowego z 
udziałem małego 
dziecka.
 

Jak wstępnie ustalili interweniujący w tej sprawie policjanci, kierujący 
osobowym mitsubishi mężczyzna prawdopodobnie w wyniku nieustą-
pienia pierwszeństwa potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 
3 - letniego chłopca.

- Wiadomo, że 46-letni mieszkaniec Gdyni, który kierował autem był 
trzeźwy. Obecnie śledczy wyjaśniają bliższe okoliczności tego zdarze-
nia - informuje asp. sztab. Marcin Kunka, rzecznik starogardzkiej policji.

Chłopiec z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

3 - lateK potrącony 
na przeJŚciu dla pieszych Jesteś rolnikiem z gminy 

Osiek i chcesz wybrać się 
na międzynarodową wystawę 
Agro Show 2019? Wystarczy 
zgłosić się do urzędu. 
Urząd Gminy Osiek wraz z Pomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu organizuje wyjazd 
dla rolników z terenu gminy na 21 Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą Agro Show 2019  w dniach 21 - 22 
września  2019 r.
Program wyjazdu: 21 września (sobota), godz. 7.00 – 
wyjazd z Osieka (plac targowy), o godz. 11.00 plano-
wany jest przyjazd do miejscowości Bednary nato-
miast pomiędzy godz. 11.00 a godz. 16.00 zwiedzanie 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show2019. 
O godz. 16.30 wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego 
Jankowo Dolne koło Gniezna, a o godz. 20.00 roz-
pocznie się wieczór integracyjny przy ognisku. 
Natomiast 22 września, w niedzielę, o godz. 10.30 zapla-
nowano wyjazd do Bydgoszczy, w godzinach od 11.00 do 
13.00 zwiedzanie Bydgoszczy: katedra, muzeum i rynek, 
zaś o godz. 13.15 wyjazd w kierunku Osieka. Powrót do 

Osieka zakładany jest ok. godz. 17.00. 
Koszt wyjazdu to 60 zł od osoby. Organizatorzy za-
pewniają: przejazd autokarem, nocleg w domkach 6 
osobowych lub 3 osobowych z pełnym węzłem sani-
tarnym i kuchnią, kolację integracyjną przy ognisku 
(kiełbaska, piwo, pieczywo).
Zapisy i przedpłatę na wyjazd przyjmuje: Andrzej Kłos 
w biurze PODR w Osieku ul. Wyzwolenia 9, tel. 602 537 
938 lub Romuald Popławski Urząd Gminy Osiek pok. 
nr 2, tel. 58 582 12 82 wew. 13, w terminie do 10 wrze-
śnia br. /raf/

Wyjazd na Agro Show 2019



OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM Jastrzębia Góra, ład-
ne 2-pok. po remoncie kuch. Ła-
zienka, 238 tys., tel. 505 454 919

SPRZEDAM dom wolnostojący, 7 
pokoi, 140m, wraz z działka 516m, 
koło Wejherowa, tel 784 950 657

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJE wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, W-wo i bliskie okolice, 
tel. 605 966 593

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKUTER Piaggio/Vespa Ciao, 1os, 
1995r.czarny, cena: 1666 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

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

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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 
Trójmiasto 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, 
tel. 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

ŁAWA na kółkach, lodówka duża, 
chodnik dyw. ekspres – tanio, tel. 
885 557151

SPRZEDAM betoniarkę w do-
brym stanie, tel. 511 841 826

DREWNO opałowe, buk, tel. 506 
250 477

SZLIfIERKA 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

DMUCHAWA stan dobry, 750 zł‚ 
Szemud, tel. 510 751 837

PRZYCZEPA do kostek 6 m, stan 
dobry 2 600 zł‚ Szemud, tel. 510 
751 837

SIANOKISZONKA 120x120, do-
bra, 90 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

SŁOMA 120 120, 50 zł‚ i siano te-
goroczne 70 zł. Cząstkowo, tel. 
510 751 837

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

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

/gst24pl

Polub nas 
na facebooku:

Po długiej chorobie zmarł Pan Zbigniew Ciecholewski, 
wyjątkowy, wspaniały i dobry człowiek. 

Pogrążeni w żałobie, modlimy się za Jego duszę, 
współczujemy Rodzinie, bliskim i współpracownikom.

Wielka strata 
dla Kociewia

ROD ,,Polpharma” składają się z trzech od-
dzielnych sektorów zlokalizowanych przy 
ul. B. Prusa i ul. Hermanowskiej. Obszar 
ogrodu to prawie 17 hektarów, na których 
wydzielono aż 450 działek.

Wspólnie z działkowcami świętował rów-
nież prezydent Starogardu Gdańskiego 
Janusz Stankowiak. – Rodzinne  Ogrody 
Działkowe w naszym mieście od lat pełnią 
ważną rolę społeczną. Promują wartości 
rodzinne, przyczyniają się do prowadze-
nia aktywnego i zdrowego stylu życia oraz 
pozwalają na bezpośredni kontakt z przy-
rodą. Są również ważnym elementem edu-
kacyjnym i wychowawczym dla ludzi mło-
dych, a dla seniorów pełnią nieocenioną 
funkcję społeczną. Wasze ogrody mają też 
ogromne znaczenie w walce ze smogiem w 

mieście. Życzę wielu radosnych chwil spę-
dzonych w tym wspaniałym miejscu oraz 
wszelkiej pomyślności. – mówił prezydent 
Janusz Stankowiak.

 – Ogród prowadzę od wielu lat. Na po-
czątku miałam same warzywa, jednak z 
biegiem czasu większą przestrzeń zaczęły 
zajmować rośliny ozdobne. Moją najwięk-
szą dumą jest hortensja Vanilla Frise, któ-
ra w tym roku obficie obrodziła w kwiaty – 
z dumą powiedziała pani Maria.

Oprócz licznych atrakcji, laureatom kon-
kursu na najładniejszą działkę wręczone 
zostały nagrody i dyplomy. Integracyjna 
biesiada przy pysznej grochówce, kiełba-
skach i cieście drożdżowym trwała do póź-
nych godzin wieczornych.

60 lat zielonej oazy
Rodzinne Ogrody Działkowe „Polpharma” założo-
ne zostały, jako pierwsze takie miejsce w Starogar-
dzie Gdańskim, w 1959 roku. W sobotnie popołudnie 10 
sierpnia ich społeczność świętowała 60-lecie istnienia.

REKLAMA                                  187/2018/RL
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KADRA DRUŻYNY KP STAROGARD 
-  SENIORZY SEZON 2019/20
W górnym rzędzie od lewej: Michał Wohlert, Marcin Kajca, Jakub Mrozik, 
Konrad Rudnicki, Piotr Jaroszek, Łukasz Kowalczyk, Kamil Żylski.

W środkowym rzędzie od lewej: Daniel Kraska, Daniel Górski, Bernard Po-
wszuk, Patryk Kotłowski, Kuba Michałowski, Filip Sosnowski, Tomasz Wy-
pij, Paweł Kowalczyk.

W dolnym rzędzie od lewej: Szymon Stosik, Sebastian Armatowski, Ma-
riusz Kuchta - trener bramkarzy, Sebastian Letniowski - pierwszy trener, 
Błażej Mierzejewski - drugi trener, Sylwester Michałowski - kierownik dru-
żyny, Bartosz Kuźniarski, Krzysztof Krakowiak.

ZNAMY KADRĘ LOKALNEJ 
DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ!

Co roku do Starogardu Gdańskiego przyjeżdża ponad 200 za-
wodników i zawodniczek z całej Polski, a także z zagranicy.  W ze-
szłym roku  mogliśmy podziwiać zawodników m. in. z obwodu ka-
liningradzkiego, Elbląga, Lęborka, Chojnic, Kalisza, Bydgoszczy, 
Ostródy czy Warszawy. Pierwszego dnia grają dzieci i młodzież 
w wieku 6 – 21 lat w 12 kategoriach wiekowych. Nagradzani zosta-
ną zawodnicy i zawodniczki za zajęcie  I, II oraz III miejsca. Na za-
kończenie turnieju wśród wszystkich uczestników odbywa się lo-
sowanie nagród.

Drugiego dnia turnieju w niedzielę rywalizują ze sobą dorośli 
w 6 różnych kategoriach. Do wygrania w kategorii senior oraz se-
niorka są wysokie nagrody finansowe (I miejsce 1000zł, II miej-
sce 600zł, III miejsce 400 zł). W niedzielę na zakończenie turnieju 
również odbywa się losowanie nagród wśród wszystkich uczest-
ników. System rozgrywek jest ustalany na podstawie ilości zgło-
szonych zawodników. Gry odbywają się na 16 stołach równocze-
śnie. Dodatkowo przy zapisach, zawodnicy otrzymują bogaty pa-
kiet startowy w tym koszulkę okolicznościową. Podczas trwania 
zawodów będzie otwarta wystawa zdjęć poświęcona Andrzejowi 
Grubbie – wybitnemu polskiemu tenisiście stołowemu.

Zgłaszać można się  pisemne i telefoniczne do piątku 23 sierpnia 
do godziny 15:00, telefonicznie  533 236 148, mailowo  imprezy@
osir.com.pl  bądź  osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8:00 
do 8:45 przed losowaniem gier. 

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego: 

– kategorie młodzieżowe – 20 zł 
– kategorie seniorskie – 25 zł 

Opłata startowa wpłacona może być na konto Banku Spółdzielcze-
go w Starogardzie Gdańskim 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 
lub w dniu zawodów.  Przy weryfikacji w dniu zawodów zawodnik jest 
zobowiązany okazać legitymację studencką, uczniowską lub dowód 
tożsamości w przypadku osób dorosłych, oraz potwierdzenie wpłaty 
opłaty startowej. Ponadto zawodnik podaje ilość punktów zdobytych 
w rankingu (niezbędne do rozstawienia). Każdy zawodnik musi po-
siadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.  

Tego samego dnia odbędzie się również ostatni turniej z cyklu 
OSiR OPEN – turniej tenisa ziemnego.
Zawody odbywają się na kortach OSiR na Stadionie Miejskim im. 
K. Deyny.

Wpisowe:
20 zł – dorośli,
10 zł. – młodzież szkolna do 18 lat.
wstęp wolny – osoby trenujące w Szkółka Tenisa Ziemnego B03

Otwarcie i zapisy odbędą się  w dniu turnieju, w  sobotę o  godzi-
nie 9:00 na kortach OSiR  przy ulicy Olimpijczyków Starogardz-
kich 1. W klasyfikacji generalnej do ogólnej punktacji każdemu 
uczestnikowi zlicza się punkty z 3-ech najlepszych turniejów. Na 
zakończenie turnieju odbędzie się podsumowanie klasyfikacji ge-
neralnej oraz wręczenie nagród za zajęcie miejsc od I – III.

XXIV Międzynarodowy Turniej Tenisa 
Stołowego im. Andrzeja Grubby

W dniach 24 i 25 sierpnia w Miejskiej Hali Sportowej rozegrany zostanie XXIV Między-
narodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby – XV Memoriał. Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do 
udziału w zawodach. Zarówno doświadczeni zawodnicy jak i amatorzy, którzy dopie-
ro zaczynają przygodę z tym sportem mogą spróbować swoich sił w zawodach.

Lucyna Petka z klubu Fi-
lippides zajęła I miejsce 
w biegu na 3000 m na 28. 
Halowych Mistrzostwach 
Polski w Lekkiej Atletyce 
Masters. 14 sierpnia tego 
sukcesu pogratulował jej 
prezydent Starogardu 
Gdańskiego Janusz Stan-
kowiak.
– Halowe mistrzostwa 
w bieganiu to zupełnie coś 
innego niż biegi na stadio-
nie czy przełajowe. Wca-
le nie było łatwo. Zupełnie 
inaczej musiałam rozło-
żyć siły. Moje rywalki były 
świetnie przygotowane, 
dlatego tym bardziej je-
stem zadowolona z wyni-
ku. Mój czas to 11:48:30 – 
mówiła Lucyna Petka.

– Gratuluję wspaniałego 

osiągnięcia. Żeby wygrać 
zawody, musiała Pani spo-
ro trenować. Życzę, żeby 
zapał i miłość do sportu nie 
gasły. Jestem przekonany, 
że jeszcze nie raz będzie-
my cieszyć się z Pani spor-
towych wyników – powie-
dział Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak.

W 28. Halowych Mistrzo-
stwach Polski w Lekkiej 
Atletyce Masters w Toru-
niu pobiegła także Aure-
lia Spręga, która podob-
nie jak pani Lucyna trenu-
je w Starogardzkim Klubie 
Lekkoatletycznym Filippi-
des. Pani Aurelia starto-
wała w tej samej kategorii, 
co jej koleżanka i z czasem 
14:21:20 zajęła 6. miejsce.

Sukces 
starogardzkiej 
biegaczki


